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Sammanfattning
Utvärdera Cheferna! - En undersökning om utvärderandet av chefskap i en västsvensk
kommun
Olof Ebbesson & Marcus Holmgren
Högskolan i Halmstad
Vårterminen 2018
Syftet med den här undersökningen på kandidatnivå, är att undersöka hur den svenska
offentliga sektorn, exemplifierat av en svensk kommun utvärderar sina chefer. Med stöd av
forskningen önskar vi ta fram förslag för att förbättra utvärderingar av cheferna i kommunen.
Kommunen är lokaliserad i västra Sverige och ledande personal inom kommunen har starkt
bidragit till denna undersökningen, genom att ge oss tillgång till högre chefer inom olika
delar av kommunen.
Undersökningen genomfördes genom individuella intervjuer med åtta högre chefer inom
kommunen. Intervjuerna var semistrukturerade och samtliga respondenter blev tillfrågade nio
standardiserade frågor, varefter följdfrågor ställdes på deras svar.
Resultatet av undersökningen visar att kommunen har skapat rutiner för utvärderandet av
chefernas ledarskap, men inte för att utvärdera chefskap. Nästan samtliga av de intervjuade
cheferna har upplevt brister i det rådande tillvägagångssättet för att utvärdera chefer. De har
även kommit med flera olika förslag för att förbättra kommunens utvärderingar av chefer.
Baserat på den rådande forskningen kunde vi även peka ut brister samt förbättringsförslag
med kommunens process att utvärdera chefer.

Nyckelord: Chefskap, Ledarskap, Utvärdering, Medarbetarskap, Offentlig sektor.

Abstract
Evaluation of managers! - A study of evaluation of managers in the public sector
Olof Ebbesson & Marcus Holmgren
University of Halmstad
Spring term 2018
The purpose of this thesis is to examine how the Swedish public sector, exemplified by a
Swedish municipality, evaluates its managers. With the support of scientific research it
proposes possible solutions to improve the evaluation of managers across the public sector.
The municipality is located in western Sweden. Senior management has contributed to this
thesis by providing access to senior managers across different divisions within the
municipality.
The study has been performed by conducting personal interviews with eight senior managers.
The interviews were structured and all of the managers were asked a series of nine
standardised questions. Using their initial responses they were then asked a series of
individual questions based upon their answers to the nine standardised questions.
The results of the study shows that whilst the municipality has created routines for the
evaluation of its managers it does not always evaluate the formal part of management.
Almost all of the interviewed managers have experienced flaws with the current
methodology. They made several suggestions to improve the process. Using existing
research, the study was also able to highlight potential flaws with the evaluation process and
suggested several ways to improve upon current practices.

Keywords: Managers, Leadership, Evaluation, Co-workers, Public sector.
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1. Inledning

Organisationer blir i allt högre grad komplexare, vilket ställer högre krav på chefer. Innan
arbetet med denna undersökningen inleddes, förde vi en dialog med en västsvensk kommun
som förmedlade sina svårigheter och brister i att utvärdera ledarskap och chefskap. Det gav
oss idén till en undersökning om hur utvärderandet av chefskap genomförs i dagsläget och
vad som kan förbättras. För att förstå bakgrunden till kommunens resonemang började vi
studera mer om utvärderandet i offentlig verksamhet. Baserat på våra förkunskaper från
programmet OLAV- (Organisering och ledning av arbete och välfärd) Arbetsvetenskap,
kopplade vi fenomenet utvärderande till New Public Management. Det föreföll ännu tydligare
för oss efter att ha studerat Almqvist bok om New Public Management (2006).
I samband med New Public Management ökade kraven på offentliga sektorn att agera som
den privata sektorn med målstyrning och fokus på resultat och produktivitet. För att uppnå
det, ökade kraven på offentliga organisationer att bedöma, utvärdera och effektivisera sina
processer. (Almqvist 2006)
Ofta tenderar termen chefskap och det formella chefskapet att glömmas bort, då
organisationer i regel lägger mer fokus på ledarskap och de personliga relationerna mellan
chefer och medarbetare, snarare än på chefers formella arbetsuppgifter inom chefskap.
Vilka tenderar då att bli chefer? Vilka personlighetstyper har de individer som i regel blir
chefer? Georgellis & Sankae (2015) har gjort en studie som undersökte sambanden mellan
chefskap och faktorer som sektor, kön och personlighetstyper. De kopplade även
personlighetstyperna till olika sektorer och kön. Vad gäller kön och chefskap fann forskaren
intressanta distinktioner mellan män och kvinnor. Ca 76% av de manliga cheferna var gifta,
bland kvinnliga chefer var enbart 57% gifta. 77 % av de manliga cheferna arbetade inom den
privata sektorn, motsvarande siffra för kvinnliga chefer var 50 %. Kvinnliga chefer hade även
i högre grad större hälsoproblem, lägre lön och föreföll att ha större problem med att
balansera yrkesliv och privatliv. Intressant nog har kvinnor inom såväl privat, offentlig och
ideell sektor samtliga större procentuell chans att bli chefer än män. Inom privata sektorn
hade män 6% chans att bli chefer, kvinnor medarbetare hade 8% chans. Inom ideella sektorn
var motsvarande siffror 9 % chans för män att bli chefer, gentemot 12 % av kvinnorna. Inom
offentlig sektor var det hela 11,4 % större chans för kvinnliga medarbetare att bli chefer än
manliga medarbetare. (Georgellis & Sanpae 2015)

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med undersökningen är att undersöka hur högre chefer i en kommun går tillväga för att
följa upp och utvärdera sina underlydande chefer, samt vilka kriterier som är viktiga för
chefer vid uppföljning och utvärdering av underlydande chefer. Syftet är även att med
teoretiskt stöd och med analyser av resultatet undersöka hur utvärderandet av chefer bedrivs i
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en offentlig organisation, samt att med stöd av vetenskapliga teorier komma med förslag om
hur utvärderandet av chefer kan förbättras i en offentlig organisation.
Hur går organisationens högre chefer tillväga för att utvärdera underordnades chefskap?
Vilka kriterier använder högre chefer för att utvärdera sina underlydande chefer?
På vilka konkreta sätt kan utvärderingar av chefskapet i organisationen utvecklas/förbättras?
1.2 Organisationen
Vår undersökning genomförs i en västsvensk kommun. Kommunen ifråga har i förväg
påpekat behovet av en undersökning om hur de följer upp ledarskap och chefskap. Detta
förslaget har vi tolkat om till en vetenskaplig undersökning om utvärderandet av chefskap,
som genomförs på den berörda kommunen. En av författarna till undersökningen, Olof
Ebbesson har tidigare genomfört en termins verksamhetsförlagda studier på den berörda
kommunen och har därmed en viss bekantskap med tre av respondenterna som har deltagit i
vår studie. Vi har dock gjort bedömningen att detta inte på något sätt påverkar vårt oberoende
eller undersökningen.
Vad gäller vårt samarbete med kommunen så har det begränsats till diskussioner om
vetenskapliga idéer och förslag om önskvärda undersökningsområden från kommunens sida.
Då det inte har förekommit finansiering eller annan påverkan från den berörda organisationen
så anser vi som uppsatsförfattare att vi är ett oberoende gentemot den berörda kommunen.
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2.Tidigare forskning

Här beskriver vi den tidigare forskning inom ämnena chefskap, ledarskap, medarbetarskap
samt utvärderingar som utgjort grunden för vår förförståelse inför undersökningen.
2.1.1 Utvärderingar som verksamhet
Orsaken till att utvärderingar i allt högre grad har implementerats inom den offentliga sektorn
är införandet av New Public Management (hädanefter förkortat NPM). NPM innebär att den
offentliga sektorn i allt högre grad inspirerats av det privata näringslivet och anammade idéer
därifrån som t.ex. internmarknader, att betrakta sin omgivning som kunder, målstyrning samt
utvärderingar för att utreda om målen uppnåtts. NPM har därmed kraftigt influerat offentliga
organisationer till att utvärdera sina mål och processer. (Almqvist 2006)
“Utvärdering har en given plats i kommunal verksamhet. Att förhålla sig till utvärdering kan
inte desto mindre betraktas som en konst i sig, särskilt i en politisk styrd verksamhet.” (Karlsson 1999)
För att styra och kontrollera den offentliga verksamheten krävs det ett verktyg. Utvärderingar
har blivit en lösning i modern tid på den punkten. Tidigare har man förlitat sig på politiska
beslut och plikttrogna anställda. På senare tid, under slutet av 1900-talet har dock kritiken om
bristande effektivitet vuxit fram i den offentliga verksamheten. (Karlsson 1999:11)
Utvärderingar har blivit det moderna verktyget för att säkerhetsställa effektiviteten samt
produktiviteten i den kommunala verksamheten. Det är ett hjälpmedel för att kunna se
övergripande hur det går inom resultat, budget och arbetsmiljö. Utvärderingar är ett sätt att
mäta hur personalen mår, vad som kan göras bättre och vad som görs mindre bra.
Utvärderingar är ett sätt att utvecklas, förbättras och att som kommunal verksamhet leverera
en fortsatt hög effektivitet.
2.1.2 Utvärderingar av chefskap
Utvärderingar är ett begrepp som används inom en rad olika sektorer inom samhället.
Sandberg och Faugert utgår från definitionen av termen utvärdering som “en systematisk
undersökning av en aktivitets värde och betydelse”. (2011:11) Utvärdering är dock en term
som kan ha olika innebörder och begreppet har förändrats över tid. Utvärdering som process
är likt forskning då såväl utvärdering som forskning har liknande metoder och liknande krav.
En viktig distinktion är dock att forskning tenderar att handla om teorier och hypoteser.
Utvärderingar handlar snarare om att förbättra en verksamhet eller dylikt. Utvärderingar görs
i regel antingen ex ante (före en åtgärd/händelse för att utvärdera förutsättningarna), mid term
(under åtgärdens eller händelsens gång för att utvärdera hur det går) eller ex post (För att
utreda hur det gick med händelsen/åtgärden) (Sandberg & Faugert 2011)
En tysk studie (Hentrich, Zimber, Sosnowsky-Waschek, Gregersen & Petermann 2016)
studerar arbetsmiljön för 282 chefer i Tyskland. Forskarna lät respondenter utvärdera sig
själva och sin arbetsmiljö i relation till den arbetspsykologiska krav-resursmodellen.
Utvärderingen skedde genom den så kallade CSE-modellen (Core self evaluation). Det är en
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modell som undersöker grundläggande självuppskattning där i detta fallet chefer får
utvärdera/uppskatta sitt egenvärde, sin effektivitet och sin kapacitet. Studien kom fram till att
chefer med höga CSE-uppskattningar, alltså chefer som värderade sitt egenvärde, effektivitet
och kapacitet högt, hade ett svagare samband mellan höga krav på jobbet och depression,
vilket bekräftade forskarna hypotes. Det är relevant för den här studien, främst på grund av
förfarandet att cheferna får utvärdera sig själva och göra en självskattning för att utvärdera
sitt chefskap. CSE-uppskattningarna tydliggör även sambanden mellan hur chefer betraktar
sig själva och hur utsatta de är för olika risker inom arbetsmiljö. (Hentrich et al 2016)
2.2 Chefskap
Skillnaderna mellan ledarskap och chefskap är att det senare är förenat med en ställning, det
är en formell post inom organisationen. Det finns ett mandat att fatta beslut och utöva makt.
En ledare däremot är ett något bredare begrepp, en individ man väljer att följa av egen vilja.
Inom ledarskap finns ett fokus på att styra människor, att leda, fördela och inspirera individer
gentemot nya mål; det handlar mer om maktrelationen. Chefskapet handlar i högre grad om
kontroll, administration och maktutövande. En chef kan alltid hänvisa till sin auktoritet och
sina befogenheter. Ansvaret och förväntningar på en formalisera chef tenderar därför ofta att
vara högre än kraven på en informell ledare. (Strannegård och Jönsson 2012:22–25)
“...chefskap handlar om “déjà vu”, det vill säga något man sett tidigare, medan ledarskap
refererar till “vu jade”, det vill säga förhållanden man inte tidigare erfarit. Utifrån denna
distinktion är chefskap en fråga om att tillämpa befintliga verktyg på sedan tidigare kända
problem, medan ledarskap krävs när vi står inför sedan tidigare okända problem.” (Sveningsson, Alvesson och Kärreman 2012:34)
Uppsatsens mål är att studera hur kommunen utvärderar sitt chefskap. Därför är det intressant
att bejaka vilka typer av metoder och tillvägagångssätt kommunen använder för att utvärdera
chefer.
Det är viktigt att nämna att många ledare är chefer och att chefskapet ofta är en del av
ledarskapets utövande, men vi vill lägga tyngden på chefskap och den formella roll som den
positionen innebär. Vi kommer att studera chefers arbete på deras position i organisationen.
Alvesson & Ydén (2000) beskriver fyra olika punkter på hur man kan förstå och studera
ledarskap. Den första är ledarens handlande och agerande, den andra punkten är de sociala
relationerna mellan ledare och medarbetare, den tredje punkten är den organisationella
kontexten där ledarskapet utövas och till sist hur de underordnade förhåller sig till ledarens
handlande.
Vi tänker att detta är ett välfungerande sätt att studera ledarskapet, men även chefskapet. För
att förstå sig på sammanhanget och att följa upp eller utvärdera chefskapet krävs det en
överblick, där dels den agerande chefen får synas men även de underordnades tankar kring
chefskapet belyses.
Enligt Brunsson & Holmblad Brunsson består chefskapet av två uppgifter, att styra och att
representera. De liknar chefen i en metafor som en dirigent vars arbete är att styra en orkester,
vilket skulle då vara organisationen. Dock framstår ofta chefen som en marionett, en docka
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vars armar och ben styrs av trådarna uppifrån, ledningen. Varje chef representerar således sin
organisation, men har i arbete att styra eller dirigera de anställda i rätt takt. (Brunsson &
Holmblad Brunsson 2012).
Jonsson, Gustavsson, Arnell & Högberg (2002) har gjort en övergripande
samhällsvetenskaplig studie om kommunchefers chefskap. Denna studie var dock enbart
inriktad på enskilda chefer i kommuner som kommundirektörer och kanslichefer. Den hade
inte heller fokus på att utvärdera chefskap utan att snarare beskriva hur vardagen såg ut för de
involverade cheferna och i vilken grad de påverkades av ledarideal från företagsvärlden,
politiker, omgivningen etc. (Jonsson et al 2002)
Det finns uppsatsstudier på kandidat och magisternivå sedan tidigare som har utrett
närliggande områden, men inte just utvärderingar av chefskap. Det finns bl.a. en
uppsatsstudie på Chalmers med titeln: “Utvärdering av chefskap som metod för
ledarskapsutveckling inom den offentliga sektorn”. (Bentham & Von Hofsten 2014)
Den studien, titeln till trots, handlar inte om chefskap utan om ledarskap. Trots att skillnaden
mellan chefskap och ledarskap nämns så blandas begreppen ihop och studien handlar
huvudsakligen om ledarskapsutveckling, inte om chefskap. Uppsatsen är även skriven av
ingenjörsstudenter som studerar ekonomi & produktion och har därmed ett helt annat
perspektiv än vår undersökning.
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3.Teoretiska utgångspunkter

För att kunna analysera resultatet av vår studie utgår vi från teorier knutna till termerna
chefskap, utvärderingar samt utvärderandet av chefer. Vad gäller forskning om chefskap samt
skillnaden mellan medarbetarskap, ledarskap och chefskap så har Tengblad, Hällstén,
Ackerman & Velten (2007) bidragit med en viktigt teoretisk utgångspunkt för vår
uppsatsstudie. Själva termerna chefskap och ledarskap används ofta felaktigt synonymt. Det
finns en avsevärd distinktion mellan dessa termer. Därtill är samtliga chefer även
medarbetare. Inom företagsvärlden är en verkställande direktör i regel en medarbetare i
förhållande till en styrelse och/eller ägare. Liknande förhållanden finns inom offentliga
sektorn där de högsta tjänstemännen är medarbetare i relation till politiker, som i sin tur
agerar medarbetare till allmänheten och institutionerna som de verkar för. Med undantag för
självanställda företagare, så är i stort sett alla medarbetare åt någon annan. (Tengblad et al
2007).
3.1 Utvärderingar av chefskap kopplat till personlighetstyp och sektor
Studien som nämndes i inledningen, (Georgellis och Sankae 2015) utvärderar chefer och
vilka personlighetstyper de i regel tillhör, genom statistik framtagen i Storbritannien.
Personlighetstyper utvärderades genom den psykologiska Femfaktorteorin som tar hänsyn till
fem personlighetsfaktorer (samtliga fem är fritt översatta av oss): Extraversion
(extraversion), Openness (öppenhet), Conscientiousness (samvetsgrannhet) Agreeableness
(blidhet/behaglighet mot andra) och Neuroticism (neuroticism i.e. emotionell stabilitet).
(Georgellis & Sankae 2015) Studien kom fram till att det fanns ett positivt samband mellan
att bli chef och att de som hade höga testvärden inom egenskaperna extraversion, öppenhet
och samvetsgrannhet. Det fanns ett negativt samband mellan möjligheterna att bli chef för de
som uppvisade emotionell stabilitet/neuroticism och de som uppvisade blidhet/behaglighet
mot andra. (Georgellis & Sanpae 2015) Det bör även betonas att en organisations interna
processer och kompetensutveckling kan påverka vem inom organisationen som blir chef
(Svensson 2009).
3.2 Utvärderingar av chefskap kopplat till kön/genus
Kusterer (2014) lyfter i sin avhandling fram en intressant studie om kön/genus kopplat till
utvärderandet av chefskap/chefer. En avsevärd del av avhandlingens resultat kan appliceras
även i denna uppsatsstudie, som ett verktyg för att analysera utvärderandet av chefskap
kopplat till kön/genus. Kusterers studie menar att kön/genus har en betydande roll för hur
chefskapet utövas och vilka som utövar det. Kön/genus har även en betydande roll för hur
chefskapet utvärderas, dels om det är en man eller en kvinna som utvärderar en manlig eller
kvinnlig chef samt huruvida chefer blir utvärderade på grund av sitt chefskap eller på grund
av könsstereotypen av sitt chefskap. (Kusterer 2014)
Samma avhandling visar att kvinnliga chefer i utvärderingar främst uppskattas för s.k.
communal attributes, det vill säga egenskaper som går att koppla till den traditionella synen
på kvinnor som till exempel vänlighet, empatisk förmåga, lyhördhet mm. Manliga chefer
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uppskattas i regel högre för agentic attributes som i högre grad förknippas med den klassiska
mansrollen som deras målmedvetenhet, beslutsamhet och professionalism. Medarbetare
skattade dock sina egna chefer lika högt oavsett kön. (Kusterer 2014)
3.3 Chefskap
Chefskap och att vara chef innebär att en individ har fått en formell position som chef. Chefer
är alltså anställda antingen direkt i en position som arbetsgivare (t.ex. egenföretagare eller
verkställande direktörer) eller som representanter åt arbetsgivaren med självständigt
arbetsgivaransvar. Chefer har som regel en formaliserad arbetsroll och en arbetsbeskrivning.
De bär ofta det formella ansvaret för en verksamhet, vilket i regel innefattar ansvar för
resultat, arbetsledning arbetsmiljö, arbetsrättsliga frågor på enheten mm. En avsevärd del av
de uppgifter som traditionellt har varit chefsuppgifter har i högre grad hamnat hos andra
organisationsfunktioner till exempel HR-avdelningar, men det är fortfarande av största vikt
att cheferna har kunskap och kompetens inom dessa områden då de bär ansvaret för
verksamheten. (Strannegård & Jönsson 2012:22-25) (Brunsson & Holmblad Brunsson
2012:215)
3.4 Ledarskap
Trots vår inriktning på chefskap är det oundvikligt att inte nämna termen ledarskap. Den är
ständigt återkommande när vi valt att studera organisationers ledning samt deras sätt att
utvärdera chefskapet. Ledarskap är ett brett begrepp som ofta används med positiv klang. Det
handlar om att styra människor gentemot ett gemensamt mål. Skillnaden från chefskap är att
här finns ingen formell makt på samma vis, utan här leder man med en vision som individer
följer självständigt.
Det finns en mängd teorier om ledarskap, som de klassiska auktoritär, demokratisk och låt-gå
ledarskapsstilarna. Men eftersom vi valt att inrikta oss på chefskapet lägger vi ingen vikt vid
dessa begrepp, utan väljer att endast nämna termen ledarskap kort för att inte ignorera det
faktum att ledarskap och chefskap är ett och samma mynt med två olika sidor. En chef
behöver i regel använda ledarskapets förmåga, att leda och fördela arbetet. Samtidigt behöver
en chef även använda sin formella makt och fokusera på organisationens resultat. Det vi
menar är att begreppen inte utesluter varandra, utan endast fokuserar på olika delar av hur
man leder en organisation. Tengblad et al (2007) menar att även ledarskap är en väsentlig del
av att vara chef. Att en chef måste kunna knyta personliga relationer med sina medarbetare
och kunna inspirera dessa i sitt arbete. Även om ledarskap är viktigt för chefer så är det ändå
åtskilt från chefskap. (Tengblad et al 2007)
3.5 Medarbetarskap
Ett annat viktigt begrepp är medarbetarskap. Det finns en positiv koppling mellan
medarbetarskap och utvärderingen av chefskap. “Medarbetarskap utvecklas bäst i samspel
mellan chef och medarbetare.” - (Tengblad, Hällstén, Ackerman och Velten 2010:20)
Uppsatsen handlar om chefskapet och utvärderingen av det, vilket gör att medarbetarskapet
blir en del av resultatet, analysen och därav även en teoretisk utgångspunkt.
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Med medarbetarskap menas anställdas inställning till varandra, chefen och arbetsuppgifterna.
Det kan vara något positivt eller negativt, vilket ofta blir utmaningen för chefer att försöka
främja en gynnsam inställning till medarbetarskap. Organisationers framgång byggs
vanligtvis på ett positivt medarbetarskap. Under denna studiens datainsamling kommer
personalens tankar kring organisationen speglas antingen positivt eller negativt kring
uppfattning om chefen eller underordnade. Organisationens medarbetarskap kommer därför
vara centralt och bli till en viktig del av resultatet. Medarbetarskapet är således en av chefens
största utmaningar. (Tengblad et al 2010)
Vi har tidigare nämnt att chefskap handlar om att vara en representant för sin organisation
samt ett styrmedel. En tredje aspekt är att vara chef handlar även om att vara medarbetare.
Delaktighet och kommunikation med de underordnade är nämligen viktiga beståndsdelar i
chefskapet. (Tenglbad et al 2010)
3.6 Utvecklande ledarskap
Ett annat begrepp som blivit centralt efter att ha studerat tidigare forskning är utvecklande
ledarskap. Det är en utbildning som Försvarshögskolan tagit fram för att stärka och
kompetensutveckla ledare samt personer i chefsposition. “ I den ursprungliga modellen
består utvecklande ledarskap av de tre underliggande faktorerna föredöme, personlig
omtanke samt inspiration och motivation” - (Gutenberg 2011:40)
Det handlar om att ledaren eller chefer ska vara ett föredöme för etiska och moraliska frågor
samt kunna motivera och inspirera medarbetare till delaktighet. Genom att inte använda den
originella piska-morot metoden för att belöna anställda inför varje uppgift är tanken istället
att se långsiktigt och måna om personalens utveckling. Detta menar man motiverar anställda
till att utföra uppgifter långsiktigt. Utvecklande ledarskap är byggt på ett
bedömningsformulär, en teoretisk modell samt en metod för personlig ledarskapsutveckling.
Bedömningsformuläret är ett verktyg för att se nuvarande kunskaper inom ämnet ledarskap
och för att hitta potentiella förbättringsmöjligheter. Den teoretiska modellen handlar om
tiden, eller hur regelbundet och frekvent tänkande kring utvecklande ledarskap kan bidra till
positiv utveckling för organisation samt individ. (Gutenberg 2011)
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4.Metod
Frågan om hur undersökningen av utvärderandet av chefer bör gå tillväga har varit en central
del i förarbetet inför uppsatsen. Det gällde att hitta ett lämpligt verktyg eller metod för att
generera en kunskapsbas, bestående av genomgående svar. Metodvalet har således vuxit fram
i en avvägning där resurserna i form av tid och ekonomi använts på bästa sätt för att bidra till
ny och mer allmängiltig kunskap. Målet med forskningen har varit att hitta samband med
hjälp av rätt metod. Vi har därför valt ut ett urval och en målgrupp, en datainsamling som
fungerar väl med tanke på tidsramen och resurserna samt en analysmetod för att bearbeta den
informationen vi samlat in. Tanken med forskningen har varit att vara självkritisk och
objektiv samt att vara fördomsfri. Vi har därför även diskuterat för- och nackdelar med vald
metod samt eventuella konsekvenser av metodvalet. Till sist beskrivs även de etiska
principerna i samhällsvetenskaplig forskning.
4.1 Urval
Vi har tack vare vårt samarbete med en kommunal verksamhet kunnat få tillgång till en större
skara högre chefer, åtta stycken förvaltningschefer, verksamhetschefer samt en chef i
kommunledande ställning. Vi ansåg att med tanke på den tid och de resurser vi hade tillgång
till var det ett bra urval. Respondenterna valdes ut med hjälp av vår kontaktperson på
kommunen, baserat på deras tillgänglighet. Urvalet bestod av åtta högre chefer i olika åldrar,
kön och anställningstid. Det var chefer från olika förvaltningar, men några av cheferna var
även verksamma inom samma förvaltning. Undersökningens syfte var att följa upp hur högt
uppsatta chefer utvärderade underordnade chefer. Urvalet passade därför väl in när vi valt ut
och fått förmånen att intervjua de högsta cheferna i utvald kommun. Vi fick även intervjua ett
par av deras underordnade chefer i syfte att fråga ut dem om deras erfarenheter kring
utvärderingen av chefskap.
4.2 Datainsamling
Undersökningen är utförd med en kvalitativ ansats. Vi valde att studera hur personer tycker,
tänker och agerar kring ämnet utvärdering av chefskap. Den kvalitativa metoden som använts
har varit individuella intervjuer, där vi suttit ner tillsammans med respondenten ansikte mot
ansikte. Detta för att kunna gå in på djupet och kunna ställa följdfrågor som andra metoder
inte lika effektivt skulle ha medfört. Intervjuerna har transkriberats i direkt anslutning med
sittningarna, för att inte göra respondenterna obekväma med ljudinspelningar och för att
kunna hålla intervjuerna färska i minnet. Med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 1) har
respondenterna fått besvara samma och liknande frågor om deras arbetssätt samt huruvida de
utvärderar sina underordnade chefer. Intervjuerna bokades in via mail samt med hjälp av vår
kontaktperson på kommunen och skedde under två veckors tid. Datainsamlingen bestod av
åtta djupgående intervjuer med högre uppsatta chefer på en större västsvensk kommun,
bestående av ett tiotal frågor vardera samt eventuella följdfrågor. Intervjuerna beräknades att
ta 45 minuter och var tänkta att äga rum på respektive chefs kontor. Själva intervjun skedde
enligt en semistrukturerad metod, vilket innebär att samtliga frågor var förutbestämda och
ställdes i samma ordning till varje respondent. Följdfrågorna som ställdes var beroende på
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svaret från första förutbestämda frågorna och varierade därför till viss del. Båda författarna
deltog vid varje intervjutillfälle, där de turades om att anteckna och ställa frågor.
För att undersökningen skulle vara korrekt genomförd krävdes det en reliabilitet och validitet.
Med reliabilitet menas en trovärdighet eller tillförlitlighet, d.v.s. genomförs en liknande
studie med samma förutsättningar av andra upphovsmän eller forskare bör sluta i ett likadant
resultat. Med validitet menas att man undersökt det man verkligen vill undersöka. Validiteten
stärks av denna typ av kvalitativa semi-strukturerade intervjumetod, då det finns en röd tråd
med förutbestämda uppsatta frågor som får leda intervjun gentemot undersökningens syfte.
Hög validitet förutsätter hög reliabilitet. Intervjuer med högre chefer i en kommunal
verksamhet där det finns ett led med underordnade chefer gör att chansen är stor att dessa
respondenter hade god erfarenhet kring huruvida utvärdering av chefskapet såg ut. (Kvale
2014)
4.3 Analysmetod
Uppsatsen gjordes med abduktion, där empirin och det insamlade materialet analyserades
samt tolkades utifrån valda teorier. Tanken med abduktion var att låta kunskapen växa i
samband med undersökningens gång. Genom att ha noggrant studerat tidigare forskning inom
ämnet chefskap och utvärdering kunde vi efter genomförda intervjuer tolka materialet utifrån
vår teoretiska referensram. Dessutom kunde vi hämta ytterligare stöd i tidigare forskning.
Givetvis fanns en medvetenhet från vår del om att vara fördomsfri och ett förhållningssätt
gentemot forskningen att försöka vara objektiv. Med hjälp av tre olika perspektiv på kunskap
kunde vi analysera det insamlade materialet ytterligare:
Det första perspektivet var kunskap som produktion. Vilket innebar att forskningen och
intervjun var ett tillfälle för insamlingen av kunskap. Denna kunskap sker inte självmant eller
existerar inte från början, utan skapades vid frågorna och svaren genom social interaktion.
Kunskapen blir till en produktion, där intervjuaren är producent. Produkten blev en skriftlig
analys av det framkomna resultatet. Det insamlade empiriska materialet från intervjuerna var
därför vara intressant att analysera med åtanken om att allt är skapat på plats, utan
förutfattade meningar. (Kvale 2014:77-79)
Det andra perspektivet var kunskap som en kontext. Det var av vikt att veta att en genomförd
intervju skulle generera kunskap inom den kontext och tillfälle som var där och då.
Intervjuerna som skedde förväntades ge information om huruvida chefskapet följdes upp i
den kommunala verksamheten i dåvarande situation; även möjligen längre bak i tiden.
Datainsamlingen och analysen kunde därför inte vara överförbar till en liknande situation i
framtiden, eftersom forskningen sker i ett sammanhang där och då. Frågan om validitet blev
därför aktuell samt huruvida det empiriska materialet kunde skapa mer allmängiltig kunskap.
Blev det en mångfald av liknande svar i resultatet blev det bli viktigt att analysera materialet
utifrån rätt sammanhang och kontext. (Kvale 2014:77–79)
Ett annat perspektiv var kunskap som en berättelse. Respondenterna svarade på frågor och det
fanns en stor chans att de skulle öppna upp sig och berätta om sitt liv. Berättelser är ett starkt
verktyg som är fyllda med kunskap och erfarenhet. Detta perspektivet var viktigt att ha i
åtanke, för att inte skena iväg på sidospår. Som Kvale beskriver lär en del respondenter vilja
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berätta om diverse projekt, hur det var förr och deras egna resa till där de är idag. I analysen
av det empiriska materialet behövde vi ta hänsyn till att mycket av resultatet är överflödigt
och möjligen inte ändamålsenligt med uppsatsens syfte. Det gällde att respondentens
berättelse gick i samma tema som de frågor som ställdes. (Kvale 2014:77–79)
4.4 Etik
Eftersom det är forskning finns det viktiga etiska principer att hålla fast vid. Vi valde att
efterfölja föreskrifterna i God forskningssed från vetenskapsrådet. Det innebar att det fanns
ett sunt etiskt förhållningssätt gentemot den genomförda datainsamlingen, hur forskningen
genomfördes samt hur de berörda parter som intervjuades bemöttes eller informerats. De
första grundläggande reglerna är citerade nedan.
●
●
●
●
●
●

Du ska tala sanning om din forskning.
Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier.
Du ska öppet redovisa metoder och resultat.
Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar.
Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra.
Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom dokumentation och
arkivering.
● Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller
miljö.
● Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning.
Ur God Forskningssed, Vetenskapsrådet (2017)

Övriga viktiga områden är konfidentialitet, sekretess, tystnadsplikt, anonymitet samt
information och samtycke. Undersökningen gjordes på så vis att varje kvalitativ intervju som
genomfördes började med grundläggande information om uppsatsens syfte och varför den
genomfördes. Därefter diskuterades konfidentialitet och anonymitet. Undersökningen ämnas
att läggas ut på en akademisk databas, vilket kommer vara tillgänglig för allmänheten via
offentlighetsprincipen. Dock har respondenterna samt valet av kommun anonymiserats. Efter
den etiska genomgången och informationen om undersökningen fick respondenten ge sitt
samtycke till att fortsätta; ville respondenten dra sig ur eller stryka sagda ord hade den
personen rätten att göra det.
4.5 Metoddiskussion
Den främsta fördelen med den valda metoden är djupet och kvalitén på datainsamlingen. Dels
genom att sätta sig ner i samma rum ansikte mot ansikte med respondenten, men också
förmånen att få ställa direkta frågor till respondenten. Framför allt möjligheten till att ställa
följdfrågor vilket inte till exempelvis en kvantitativ datainsamlingsmetod hade kunnat
möjliggöra.
Ett flertal faktorer påverkade vårt val av metod, bland annat urvalet och tidsramen.
Undersökningen inriktar sig på högre uppsatta chefer och eftersom det inte fanns tillräckligt
med chefer för en enkätundersökning lämpade sig en kvalitativ metod bättre. Det kändes
orimligt att på 12 veckors tid skicka ut enkäter till tillräckligt många högre chefer på diverse
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kommuner i landet. Det föreföll mer fördelaktigt att istället fokusera på en kommunal
verksamhet och undersöka chefskapet genom en kvalitativ metod. Risken och nackdelarna
med den valda intervjumetoden var att urvalet blev mindre och att bearbetningen av
materialet skulle ta längre tid. Det fanns också en risk att skapa egna intryck av personen man
mött, vilket skulle påverka ens egna tolkning av svaren.
De främsta anledningarna till varför vi valde kvalitativ metod istället för kvantitativ metod
var för att vi ville gå in på djupet och få riktig information om verkligheten, inte gå på
bredden på flera olika enheter. Vi valde att fokusera på det säregna och det som skiljde sig,
hur olika respondenter svarat på intervjuerna. Kvantitativ metod å andra sidan söker efter
gemensamma svar, personer som till exempelvis kryssat i samma ruta i enkäten. (Holme,
Solvang 2012:78)
En stor fördel med kvalitativ metod var att man kunde vara flexibel och delaktig under
datainsamlingen. Det fanns en möjlighet till att ställa följdfrågor och att justera sina frågor
beroende på situationen som uppstod. En kvantitativ metod där datainsamlingen sker på ett
mer distanserat sätt gör det omöjligt att ändra sina frågor efter ett utskick. (Holme, Solvang
2012:80–81)
Det stora problemet med kvalitativ metod var generaliserbarheten. En intervju med en person
som delar med sig av egna erfarenheter bidrar till kunskap. Denna kunskap är vanligtvis
trovärdig och tillförlitlig, men vad säger att den går att applicera på andra likartade personer?
Man kan inte dra slutsatser, bara för att en viss individ varit med om något betyder det inte att
andra människor i likartade situationer visar samma resultat. Låt oss anta att en av de chefer
vi intervjuat använde sig av en viss metod för att utvärdera sina chefer, då kunde vi inte anta
att denna metod användes av andra respondenter. (Holme, Solvang 2012:81–83)
En utmaning vi stått inför har varit att skapa tillit till oss som intervjuare. För att skapa en god
stämning och trygg miljö och på så vis få mer avslappnade och möjligen bättre svar krävdes
det en tillit från respondenterna gentemot oss som intervjuare. (Holme, Solvang 2012:105–
106)
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5.Resultat
Vår empiri har framkommit genom genomförande av kvalitativa intervjuer med chefer på en
västsvensk kommun. Vi har intervjuat chefer på tre olika nivåer, en chef i kommunledande
ställning, tre förvaltningschefer samt fyra verksamhetschefer. Samtliga respondenter har
underlydande chefer. Syfte med genomförda intervjuerna är att frambringa empiri som kan
tolkas med analysverktygen som vi framtagit i Teoretiska utgångspunkter, för att slutligen
besvara uppsatsens ursprungliga problemformulering.
5.1 Intervju med chef i kommunledande ställning.
Bakgrund och chefsrekrytering
Vi intervjuade en kvinnlig chef i kommunledande ställning som vi har valt att kalla Maria.
Organisationen som respondenten är delaktig i att leda har ca 7000 medarbetare och 10
förvaltningschefer. Maria är i 50-årsåldern och har haft sitt jobb i 6 år och har dessförinnan
jobbat på en liknande tjänst i en annan kommun. Respondenten arbetar direkt åt
kommunstyrelsen och är i den egenskapen chef över en biträdande chef och över
förvaltningscheferna. Dessa jobbar dock även åt sina respektive nämnder och deras
ordförande. Även förvaltningscheferna är anställda direkt av kommunstyrelsen. Maria
rekryterar chefer på olika sätt. Hon tar dels hjälp av kommunens rekryteringsenhet som har
fått ökad kompetens inom att även hitta högre chefer. Maria tar även vid behov in
rekryteringsföretag för att få fram lämpliga chefer. Bland hennes chefer så rekryteras vissa
internt och andra externt. Respondenten berättar dock att det är viktigt att duktiga chefer ska
kunna hitta karriärvägar internt.
Utvärderandet av underlydande chefers och medarbetares arbetsmiljö
Maria förklarar sedan hur det finns en tydlig överenskommelse med förvaltningscheferna och
vad de ska uppnå för mål såväl inom verksamheten som individuellt. Hon har i regel fyra
schemalagda samtal med dem årligen, bedömningssamtal, lönesamtal och två
utvecklingssamtal för att utvärdera dem och deras chefskap (de fyra standardiserade
samtalen). Maria pratar med samtliga informellt varje vecka och har upprättat ett system där
de smsar henne om det är något viktig, som måste hanteras. Motsvarande process gäller om
Maria måste nå förvaltningscheferna. Respondenten anser att hon har en nära relation med
sina chefer även om några av dem har bytts ut. Maria träffar även förvaltningscheferna i olika
forum och följer dem i kommundirektionen. Hon anser att deras största arbetsmiljöproblem är
relaterade till om det uppstår problem i nämndspolitiken eller om det är problem med deras
underlydande chefer.
Vad gäller medarbetarna på respektive förvaltning förklarar Maria att det inte finns möjlighet
att utvärdera på individnivå. För att medarbetarna ska ha god arbetsmiljö är det nödvändigt
att gå genom underlydande chefer. Hon och hennes ställföreträdande chef har pratat om vilka
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krav de ställer på sina underlydande chefer. Nu när kommunen håller på med ett stort projekt
som påverkar en omfattande del av kommunen, så anser respondenten att en del
förvaltningschefer ställer sig vid sidan av, istället för att kliva fram och genomföra besluten
som fattats ovanifrån. Detsamma gäller när projektet kritiseras av medarbetare. I dessa
situationer får Maria och hennes ställföreträdande chef kliva in. Hon förklarar vidare:
“Egentligen är ju vår roll stöttande, vi ska stötta och de (förvaltningscheferna) ska utföra.
Just nu är det snarare så att de tror att de kan hänga med om de vill. Då tänker jag att med
vår förändringstakt, mindre pengar, fler äldre, så behöver vi fler chefer och medarbetare som
tar ansvar. Vi behöver mer prat om medarbetarskap och chefskap och vi måste ge möjlighet
till det. Där tror jag att våra chefer håller emot”. Respondenten förklarar att det finns forum
som alla medarbetare kan anmäla sig till och att man kan komma och träffa henne. Där får
Maria ofta höra från medarbetare att de vill ha förändring, men att de inte får tillåtelse från
sina chefer. Vår respondent tillägger då att hon måste se efter om det beteendet som
eftersträvas med utbildningar inom Utvecklande Ledarskap (en utbildning som alla chefer
inom kommunen genomför och uppsätter mål inom) verkligen går fram. Vad kan kommunen
göra för att få det beteendet att gå hem?
Utvärderandet av underlydande chefers resultat och budget
För att säkerställa att förvaltningscheferna håller de önskvärda målen så upprättar vår
respondent redan vid första anställningen en överenskommelse om vilka mål som gäller.
Maria förklarar hur de ekonomiska värdena i regel är enklare att följa upp. Det lägger
kommunen ut på nämnder som i sin tur lägger ut de på förvaltningarna. Svårigheterna uppstår
i att följa upp hur det går med arbetsplatskulturen, där får cheferna redovisa inför vår
respondent hur de jobbar. Skulle det vara någon chef som har problem med ekonomin, blir
Maria i regel kontaktad av politiker som vill att budgeten ska hållas. Vår respondent berättar
att när detta sker utreds det ifall den nuvarande budgeten är rimlig och att skapa en
handlingsplan för att följa upp hur det går för chefen ifråga. Skulle det bli problem med en
chefs ledarskap brukar Maria istället ta in en coach och ha fler regelbundna uppföljningar.
När problem uppstår på en förvaltning brukar vår respondent även hålla politikerna
informerade.
Övriga utvärderingsverktyg
Maria har en del egna fokusområden som hon värderar sina förvaltningschefer efter. Hur det
går för dem att jobba med sina mål inom Utvecklande Ledarskap, hur väl de följer
arbetsplatskulturen och de fyra hörnstenarna samt hur de nätverkar och marknadsför
kommunen utåt. Respondenten utvärderar även hur väl förvaltningscheferna klarar av
balansen mellan att jobba ca 50% mot den egna nämnden och 50% mot det
kommungemensamma. Maria har även en årlig avstämning med respektive
nämndsordförande för att diskutera hur det går för den berörda förvaltningschefen.
Viktiga faktorer för att utvärdera underlydande chefer
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Vad gäller de faktorer som vår respondent utvärderar sina förvaltningschefer efter så utgår
Maria från följande:
1: “Hygienfaktorer”, att de grundläggande målen uppnås och att budgeten hålls.
2: Att de lever upp till det som de har lärt sig i UL och att de agerar föredömen och att de
står upp för fattade beslut.
3: Att de gör som nämnden har beslutat och att de är behjälpliga för nämnden och politikerna.
4: Arbetsmiljö, att cheferna har en god balans mellan arbete och fritid.
Verkställa direktiv genom underlydande chefer
Vad gäller att få sina underlydande chefer att utföra direktiv ovanifrån, så anser Maria att det
i regel märks om direktiven inte utförs. Till exempel om beslut har fattats att bara en
förvaltning ska hantera kommunens bilar, då blir det tydligt om någon annan förvaltning
skulle behålla sina bilar och då har ju inte det direktivet bevisligen inte följts. Det brukar
alltså synas om direktiven inte har verkställts av cheferna. Dessutom brukar ju i regel t. ex.
HR-chefen m.fl. också märka av det. Maria betonar även att kommunen hittills kanske har
varit för “snäll-mesiga” med att tillåta att någon förvaltning inte följer fattade beslut. För
henne är lösningen på det en ökad tydlighet om vilka förväntningar som ställs på chefskapet.
Brister i chefskapet
Vi diskuterar avslutningsvis hur Maria agerar när det uppstår brister inom chefskapet och
vilka förbättringsområden som hon anser att det finns för att förbättra chefskapet. Angående
bristerna så brukar de mindre bristerna hanteras genom samtal. Om t.ex. chefernas mål inte
följs då görs i regel upp en handlingsplan med stöttning, som kan utföras t ex av en coach
eller via företagshälsovård. Vad gäller grövre brister så kan det leda till att en person skiljs
från sitt uppdrag. Maria förklarar att idag har förvaltningschefer och andra högre chefer
(ekonomichef, HR-chef m.fl.) fortfarande skydd av LAS (lagen om anställningsskydd) vilket
innebär att de enbart kan bli uppsagda på det konventionella sättet. Då detta i en kommun
ofta leder till uppmärksamhet från media så brukar den processen vara smärtsam för båda
parter. Detta innebär att det ofta sker utköp av chefer. Så har det även skett med två tidigare
förvaltningschefer och en HR-chef. Inom kort kommer de högre cheferna dock få nya avtal
och räknas som “i företagsledande ställning” enligt LAS (detta innebär att de ej har skydd
från LAS) Maria nämner även ett medialt uppmärksammat fall där det har uppstått brister i
chefskapet bl.a. kopplat till budget hos en högre chef som senare fått sluta. Då detta mediala
fallet kan röja kommunen ifråga så har vi valt att inte nämna det mer ingående.
Förslag om utvärderandet av chefskap
Maria tycker att det är svårare att svara på vad som konkret kan förbättras. När Maria började
sitt jobb så uppfattade hon att kommunen var mer hierarkiskt och att det var mycket fokus på
budget. Men Maria är övertygad om att det behövs uppföljningar, men inte bara av de mjuka
värdena. Maria anser att det behövs tydliga krav redan vid anställningen och att det sedan
följs upp. Hon anser även att det behövs mer arbete med arbetsplatskulturen.
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5.2 Intervjuer med förvaltningschefer
Bakgrund och chefsrekrytering
Tre av undersökningens intervjuer genomfördes med förvaltningschefer, dessa redovisas
nedan. Första respondent var en förvaltningschef vi valt att kalla för “Martin”. Martin är i
övre 40-årsåldern och är förvaltningschef över en förvaltning sedan 2,5 år och har tidigare
varit verksamhetschef i sin nuvarande kommun samt i en annan kommun. Martin brukar i
regel rekrytera sina externt, då samtliga jobben konkurrensutsätts även från externt håll. För
vissa enheter så krävs det dock god kännedom om verksamheten och då har rekryteringar
skett internt.
Vår andra respondent, “Anna”, är i fyrtiofemårsåldern och är chef över en förvaltning med
cirka 800 medarbetare och 50–60 chefer. Hennes chefer rekryteras såväl externt som internt.
Anna menar att externa sökande kan bidra med nytt blod men att det alltid är roligt att hitta
chefer internt.
Vår tredje respondent, “Emma”, är en kvinna i övre 40 årsåldern och leder en förvaltning
med ca 500 anställda där omkring 30 av dem är tillsatta chefer. Alla cheferna har olika
bakgrund och har rekryterats externt. Vid rekryteringen har arbetsplatskulturen varit viktig
samt de individuella förväntningar som Emma har haft gentemot kandidaterna.
Utvärderandet av underlydande chefers och medarbetares arbetsmiljö
För att kunna utvärdera sina underlydande chefers arbetsmiljö och trivsel så har Martin sina
standardiserade fyra samtal, två utvecklingssamtal, lönesamtal samt bedömningssamtal. Då
han delar kontorsrum med sina verksamhetschefer, så har Martin daglig kontakt med dem och
möjligheten att regelbundet föra en dialog med dem. För att kunna utvärdera hur det går för
medarbetarna så har han organiserat två olika ledningsgrupper. Den ena ledningsgruppen
hanterar övergripande managementfrågor och där ingår vissa av förvaltningens
stabsmedlemmar som jurist, controller, m.fl. samt förvaltningens verksamhetschefer. Den
andra ledningsgruppen är operativ och i den ingår samtliga förvaltningens chefer. I den
operativa gruppen diskuteras verksamhetsutveckling och ledarskap. Den operativa gruppen är
i högre grad knuten till förvaltningens verksamhetsområde och i den diskuteras “både smått
och stort”. Martin har själv organiserat dessa grupper och träffar båda grupperna två gånger i
veckan.
För att utvärdera hennes underlydande chefers arbetsmiljö och trivsel, samt även sina chefers
medarbetares arbetsmiljö, så har Anna ett flertal metoder. Hon arbetar mycket med att ha nära
kontakt med sina chefer och att ha regelbundna avstämningar, för att på så sätt fånga upp hur
det går. Anna anser att arbetsmiljön är kopplad till motivation och att motivation är något
som i slutändan kommer inifrån. Respondenten kan dock coacha medarbetare till motivation.
Anna betonar att man ser saker i ett sammanhang och anser därför att det är viktigt för
arbetsmiljön med leverans, det ekonomiska samt ett kundperspektiv. Dess utöver jobbar hon
även med s.k. arbetsmiljötriangeln med riskbedömningar och observationer. Anna kräver
även att få bli informerad om olyckor/tillbud inom två timmar efter att det har skett.
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Emma använder sig av flera metoder för att utvärdera sina chefers arbetsmiljö samt trivsel.
En av metoderna består av uppsatta mål som hon nedtecknar i en framstegsjournal för varje
medarbetare men även via “lite-bättre-varje-dag-samtal” (här förkortat som LBVD-samtal).
Dessa samtal och journaler nedtecknas för de som hon är närmaste chef för. LBVD-samtalen
sätter Emma upp var sjätte vecka och under mötena diskuteras strategier samt mål för hur
chefen kan arbeta gentemot verksamhetens större mål. De uppsatta målen finns kvar i
journalen tills de uppfylls, sedan sätts det nya. Emma har arbetat i flera år med dessa samtal,
även på tidigare arbetsplatser. Emma menar att samtal där medarbetaren får komma i fokus
och där man gemensamt sätter upp mål och strategier får positiva konsekvenser för
verksamheten samt för den medarbetarens hälsa. Emma beskriver hur hon använder ett
situationsanpassat ledarskap, där hon styr samtalen och målen mot det som bör fokuseras på
just för stunden.
Utvärderandet av underlydande chefers resultat och budget
För att kunna utvärdera sina underlydande chefers, så deltar vår Martin aktivt på regelbundna
bokslut. Vad gäller budget- och resultatansvar så “skolas” förvaltningen i de två olika
budgetformerna, dels den skattefinansierade budgeten och dels den avgiftsfinansierade
budgeten. Budgetansvaret är kopplat till olika individer och även vid särskilda projekt så
finns det en projektledare som ansvarar för en budget. För Martins del så går utvärderandet
genom kommunens ekonomisystem och förvaltningens ekonom som tar ett stort ansvar. De
övriga verktygen som används för att utvärdera chefer är arbetsplatskulturen och kommunens
värdegrund.
Anna har en unik situation vad gäller resultat och budget, då hennes förvaltning är nästan helt
inkomstbaserad, till stor del av inkomster från de andra förvaltningarna. Vad gäller det rent
ekonomiska, så konsoliderar och rapporterar ekonomiavdelningen det till henne. För att
upprätthålla god produktion och leverans så förs en löpande dialog med de andra
förvaltningarna och det görs även kvalitetsmätningar. Anna jobbar väldigt “Leanfokuserat”
och i hennes enhet finns det ”leantavlor” och även koderna röd, gul, grön som chefer får
rapportera in baserat på hur det går inom olika områden. Annas förvaltning har övergått till
att enbart ha en ledningsgrupp, vilket de föredrar.
Emma använder lite-bättre-varje-dag samtalen även för att följa chefernas arbetsmiljö, trivsel,
uppsatta mål men även de hårda värdena som resultat och budgetansvar. Fokuset under
samtalet kan variera beroende på vad som behöver diskuteras mest. Emma har som vana att
se över resultaten varje månad för att ha koll på sina chefer och verksamheten.
Övriga utvärderingsverktyg
Martin har skapat en egen mall för att utvärdera sina chefer. Den är baserad på en
kombination av tidigare nämnda kommunens arbetsplatskultur, Utvecklande Ledarskap och
Femfaktorteorin. Sammanfattningsvis så utvärderar han vilka personlighetspunkter hans
underlydande har svagheter respektive styrkor inom och agerar utifrån det. Martin använder
sig även av arbetsplatskulturen.
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Anna har de fyra standardiserade samtalen samt månatliga avstämningar med cheferna som
övriga verktyg för utvärdering. Anna använder sig även av kommunens hörnstenar,
kommunens genomförandeplan samt “att mäta för att veta”. Det sistnämnda är baserat på en
svensk tolkning av Lean, vilket innebär att respondenten utvärderar chefer efter de
nyckeltalen som finns inom arbetsmiljö, miljö och även den ekonomiska vinsten.
Emma anser att kommunen har flera verktyg för att utvärdera chefer. Det finns färdiga
modeller och samtalsämnen att skriva ut från databasen, men hon föredrar sina egna metoder.
“Jag störs inte av den modellen, jag ser mitt system som ett komplement, jag ser inga krockar
eller problem med det.” Emma har även i det här avseendet sina lite-bättre-varje-dag samtal
som hon tagit fram.
Viktiga faktorer för att utvärdera underlydande chefer
Martin anser att Femfaktorsteorin, Utvecklande ledarskap samt chefskapet i helhet är det
viktigaste att utvärdera chefer efter. Han anser även att de “hårda” värdena som t.ex. leverans
är viktigast.
Anna anser att såväl ”mjuka” som ”hårda” värden är viktiga att utvärdera. Om en människa
inte mår bra så kan man inte leverera. Samtidigt läggs det stor vikt på prestation, Anna är
öppen med att hon värderar hårda värden högt och tycker att det är viktigt med resultat. Hon
tycker även att det är viktigt att utvärdera cheferna baserat på kommunens målbild.
När Emma utvärderar sina chefer tittar hon främst på vilka strategier som cheferna använder
sig av. Hur resultatet och budgeten ser ut. Hur ledarskapet och medarbetarnas arbetsmiljö ser
ut. Det finns en vision om en kommun, och hur cheferna ska samarbeta för att nå den
visionen.
Verkställa direktiv genom underlydande chefer
Vad gäller att få sina chefer att följa fattade direktiv så anser Martin att han “är lite dålig på
det”, han skickar i regel ut direktiv och förväntar sig att hans chefer utför dessa.
Anna anser att då hon bara varit chef i några månader, så är det svårt att säga hur hon får
direktiven att gå ut i organisationen. Hon menar dock att hon av erfarenhet att det till stor del
handlar om hur man mäter och följer upp direktiven i efterhand som avgör om hur effektivt
direktiven har gått ut i förvaltningen.
Direktiven som finns reflekteras oftast i målen menar Emma. För att se till att målen följs upp
använder hon och hennes verksamhet av ett trafikljus-system bestående av färgerna grön-gulröd beroende på hur målet är uppfyllt eller ej. I hennes samtal med medarbetarna följs även
målen upp vilket gör det relativt enkelt att se till att direktiven följs.
Brister i chefskapet
När det uppstår brister i chefskapet så föredrar Martin att lösa det med stöd och hjälp. Om det
inte räcker så ställer han krav, Martin har i grunden åsikten att hans medarbetare vill lösa
problem.
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Anna menar att olagliga överträdelser måste hanteras arbetsrättsligt utan pardon. Om en chef
på något sätt beter sig på ett sätt som inte är ok så ska det hanteras omedelbart. Hon anser att
det är en av anledningarna till att hon har regelbundna avstämningar och dialoger med sina
chefer, för att dessa dialoger kan göra att chefer öppnar upp om vad som ligger bakom deras
beteende. Om man kan hitta problemen när de är små blir de i regel inte stora, resonerar
Anna.
När det uppstår brister gäller det att byta strategi, menar Emma. “Ofta när det inte är bra så
behöver chefen göra annorlunda och ibland måste förutsättningarna ändras, ibland behöver
de stöttning från mig eller handledning från någon externt.” Hon försöker hålla ett öppet
arbetsklimat där de anställda kan diskutera svårigheterna. Vid behov upprättas en
handlingsplan, ett medvetandegörande eller en skriftlig varning och vid allvarliga situationer
omplacering eller avsked.
Samtliga respondenter, oavsett chefsnivå, föreföll vara relativt samstämmiga angående
hanterandet av brister hos underlydande chefer. Det indikerar för oss att det finns fungerande
kommunövergripande rutiner för hanterandet av brister i chefskapet. Baserat på intervjuerna
med verksamhetscheferna så bör i vårt tycke även det praktiska hanterandet av brister i
chefskapet utvärderas.
Förslag om utvärderandet av chefskap
Martin ser några konkreta förbättringsområden för att förbättra chefskapet inom kommunen.
Han anser dels att kommunen bör utvärdera chefer baserat på arbetsplatskultur och
Utvecklande Ledarskap. Martin anser även att istället det vore bättre om normen för
utvärdering vore regelbundna korta avstämningar istället för långa samtal enstaka gånger per
år.
För att förbättra utvärderandet av chefer inom kommunen så anser Anna att det krävs tydliga
rollbeskrivningar. Till exempel måste beskrivningen av vad som krävs av en enhetschef vara
mer operativt än det som krävs av en verksamhetschef. Hon menar även en chefs eventuella
brister måste utvärderas i relation till förväntningarna på chefen. Anna har ännu inte sett
kommunens medarbetarenkät, men vet sedan tidigare arbetsplatser att de är viktiga. Anna
anser dock att man bör komma ihåg att medarbetarenkäten är bara ett perspektiv och att vissa
chefer med tunga uppdrag aldrig blir populära bland medarbetare, hur bra de än gör sitt jobb.
Hon tycker även att det bör finnas chanser för allmänheten att utvärdera kommunens chefer.
Anna anser att hon löpande utvärderar sina chefer och att det inte är något som hon behöver
mer tid för.
Emma anser det finns förbättringsområden inom detta området. Hon anser att utbildningen
som alla chefer får genomgå är väldigt bra för verksamheten. Cheferna får veta hur de
upplevs och vad deras agerande får för konsekvenser. Dessa utbildningar anser Emma att
kommunen bör fortsätta med. Men något som behövs är fler regelbundna mätningar av
cheferna, en sorts “temperaturmätare” som kan mäta av läget. Det räcker inte med
medarbetarenkäten, utan en sorts kvalitativ kortare samtal. Hon tror inte det skulle vara bra
ifall ledningen genomförde stickprov eller kortare mätningar, men ifall förvaltningscheferna
själva fick avgöra ibland när det skulle behövas skulle det kunna bli till något positivt. Målet
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är ett tillitsfullt klimat där cheferna kan samtala öppet med varandra och med henne. En
annan sak som Emma har gjort är att skriva ett brev till sina chefer, där hon skrivit ut sina
egna förväntningar på sina chefer samt vad de kan förvänta sig av henne. Emma förespråkar
kommunikation och tydlighet och menar på att det är en positiv sak. “Jag tycker att det krävs
tydliga förväntningar” tillägger hon.
5.3 Intervjuer med verksamhetschefer
Bakgrund och chefsrekrytering
Under undersökningens gång intervjuades fyra verksamhetschefer, resultatet av deras
intervjuer redovisas nedan. Vår första respondent, “Eva” har varit chef i 2,5 år och har 54
anställda varav 5 är chefer. Eva rekryterar sina chefer i enlighet med kommunens praxis d.v.s.
att kommunen interna rekryteringscentrum tar fram kandidater som hon väljer mellan. Hittills
har verksamhetens enhetschefer främst rekryterats externt.
Vår andra respondent, “Linda” leder en stödverksamhet inom en förvaltning. Hon leder alltså
en grupp specialister som i sin tur verkar på olika håll inom förvaltningen. Liksom tidigare
respondenter så tar Linda hjälp av kommunens rekryteringsenhet för att rekrytera chefer och
specialister. Dessa rekryteras främst externt.
Respondenten “Lars” leder en verksamhet 370 anställda, varav 15 med chefsansvar. Vid
rekryteringen av chefer på hans avdelning är de alltid noga med att hitta den bäst lämpade
kandidaten, men det finns en policy att främst rikta sig gentemot interna kandidater.
Vår fjärde respondent, “Anders” leder en verksamhet med ca 95 medarbetare varav 4 är
underlydande chefer. Samtliga chefer i Anders verksamhet har rekryterats externt.
Utvärderandet av underlydande chefers och medarbetares arbetsmiljö
För att utvärdera sina medarbetares arbetsmiljö och trivsel så brukar Eva anordna
verksamhetsmöten, där hon och hennes enhetschefer diskuterar hur det står till och därefter
får enhetscheferna ange en färg, rött, gult eller grönt, baserat på hur de upplever att
situationen är. Oftast innebär rött att det förekommer problem med arbetsmiljön och/eller
stress. Dessa möten hålls en gång per månad. Därutöver har Eva även de standardiserade fyra
samtalen likt andra chefer som vi har pratat med. För att utvärdera välmåendet för
medarbetarna så har respondenten “stor-APT” (Arbetsplatsträff) fyra gånger om året då hon
träffar samtliga medarbetare från hennes enheter. Eva anser dock att hon har svårt att fånga
upp problem för enskilda individer på de träffarna och förlitar sig istället på att det fångas upp
på enhetens egna APT. Eva tillägger dock att hon har lyxen att sitta på samma våningsplan
som samtliga hennes chefer och medarbetare, därmed är det enkelt för såväl medarbetare som
chefer att prata med henne personligen. Oftast sitter enhetscheferna intill sina medarbetare
och intill respondenten vilket gör det enklare för Eva att få översikt.
Då vår andra respondent, Linda leder specialister med olika bakgrunder som tidigare ingått i
tidigare konstellationer så jobbar hon mycket på att skapa en enad organisationskultur i sin
grupp. För att utvärdera sina underlydande chefer och medarbetares arbetsmiljö utgår Linda
20

bl.a. från medarbetarenkäten. På hennes enhet görs även en extra riskbedömning, en för
facken och en för enheten själv. Denna används sedan som underlag för att diskutera vad
hennes underlydande oroar sig för och vad de behöver stöttning med. Trots att Lindas
medarbetare kan ha olika bakgrunder inom ekonomi, HR, kommunikation m.fl. så förväntar
sig ändå Linda att de hjälper och stöttar varandra vid behov. En annan anledning till det är för
att de även ska få ett helhetsgrepp om verksamheten. Lindas underlydande jobbar
förvaltningsövergripande och får stötta upp på flera olika håll. Hon menar att de leder utan att
vara chefer. Linda använder även likt en tidigare respondent “lite bättre varje dag-samtal”.
Dessa har hon var sjätte vecka. Linda använder sig även de tidigare nämnda fyra
standardiserade samtalen som utvärderingsmetod.
För att utvärdera medarbetarnas hälsa samt välbefinnande håller även vår tredje respondent,
Lars“lite-bättre-varje-dag-samtal”; var sjätte vecka. Samtalet är förknippat med enheten och
verksamhetens mål samt hur medarbetaren kan hitta strategier eller metoder för att nå dit man
vill. Under dessa möten brukar också frågor om arbetsmiljön och trivseln dyka upp. Lars
försöker att upprätthålla en relation till alla sina anställda. Han anser att förtroende och tillit
är viktiga delar av chefskapet och att genom att skapa förtrogenhet eller sunda relationer till
sina anställda vågar de lyfta upp fler ämnen under sina “lite-bättre-varje-dag-samtal”. När det
kommer till alla de 370 anställda blir utmaningen större, och det är omöjligt för Lars att ha en
personlig relation till alla. Lars försöker att inte kringgå hierarkin utan låter sina chefer “styra
flocken”, och genom att ha aktiva möten med sina närmsta medarbetare kan Lars få en större
insyn i organisationen i helhet.
För att utvärdera sina underlydandes arbetsmiljö så har Anders ett möte med sina chefer varje
vecka. Han anser att det han och hans fyra chefer har en öppen dialog och ett bra samarbete.
Anders får även feedbacken att hans chefer trivs bra, men att de har mycket att göra. Anders
upplever att han som chef då behöver gå in aktivt och stötta sina chefer och se efter vilket
arbete som kan minskas ned. Liksom de andra respondenterna har han även de fyra
standardiserade samtalen med sina chefer, med utvecklingssamtal, lönesamtal och
bedömningssamtal. Anders anser dock att medarbetarenkäten inte gör någon direkt nytta,
utan att han bäst kan utvärdera sina chefer och få feedback från dem genom möten med en
och en. Anders upplever att hans chefer säger vad de tycker och att han har tillräckligt med
tid för att utvärdera sina chefer. Vad gäller medarbetarna och deras arbetsmiljö menar Anders
att det inte går att personligen ha koll på 95 medarbetares arbetsmiljö, utan att det är upp till
enhetscheferna och arbetsledare att ha koll på det. Han påpekar att medarbetarna verkar
trivas, men med så många medarbetare så “poppar” det alltid upp något. Det föranleder att
Anders ibland får ta kontakt med HR för att lösa det. Anders menar att dessa mötena även är
bra redskap för att få cheferna att verkställa direktiv.
Utvärderandet av underlydande chefers resultat och budget
För att kunna utvärdera sina underordnade chefers resultat/budgetansvar så involverar Eva
sina enhetschefer och samarbetar med ekonomiavdelningen samt controller. Ekonomin är
överlag lätt att överblicka och att utvärdera. Svårigheten ligger i personalekonomin som är
föränderlig och därmed svårare att förutse och svårare att följa upp. När det gäller andra
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verktyg som finns för att utvärdera sina chefer så pekar Eva på Utvecklande Ledarskap och
Femfaktorsteorin. Hon försöker att föra en dialog med sina chefer om vilka egenskaper som
enhetscheferna har och följer upp dessa. Det är något som Eva gör på egen hand, det är alltså
inte något kommunövergripande.
Då Lindas underlydande är i en stöttande position så har de i regel inte så mycket
självständigt omkostnader eller budgetansvar. De måste dock ha med sig ett ekonomiskt
sinne för att stötta upp inom förvaltningen. Linda anser att kommunen kan tillhandahålla stöd
för att utvärdera chefer, men att man som chef själv får söka upp det. Hon tycker att
kommunens arbetsplatskultur är ett bra verktyg, då det “lägger ut spelplanen”. Linda anser att
kommunens satsning på Utvecklande Ledarskap är något som cheferna hade behövt mer hjälp
med.
När Lars ska utvärdera ”hårda” värden som resultat och budget sätter han upp andra möten,
där även en ekonom närvarar. Dessa möten sker månadsvis och Lars försöker att medverka
på dem alla, men han erkänner att han inte alltid hinner. Ifall Lars missar ett möte sätter han
sig ner med ekonomen i efterhand och får en briefing. I hans förvaltning är resultaten viktiga,
och de kräver regelbunden granskning. Det sker ständigt uppföljningar med enkäter och
gruppintervjuer. Men Lars medger att det finns stora områden för förbättring.
För att utvärdera enhetschefernas budget/resultatansvar så har vår fjärde respondent, Anders
regelbundna uppföljningsmöten med ekonom och den processen fungerar överlag bra. Han
påpekar dock att tre av fyra chefer har avgiftsfinansierade verksamheter och att de måste ta
ansvar för sin ekonomi. “Jag har överlag koll, men inte på den nivån om de köper en
skruvmejsel” säger han sammanfattande om utvärderandet av ekonomin i hans verksamhet.
Övriga utvärderingsverktyg
När det gäller andra verktyg som finns för att utvärdera sina chefer så pekar Eva på
Utvecklande Ledarskap och Femfaktorsteorin. Eva försöker att föra en dialog med sina chefer
om vilka egenskaper som enhetscheferna har och följer upp dessa. Det är något som hon gör
på egen hand
Linda anser att kommunen kan tillhandahålla stöd för att utvärdera chefer, men att man som
chef själv får söka upp det. Hon tycker att kommunens arbetsplatskultur är ett bra verktyg, då
det “lägger ut spelplanen”. Linda anser att kommunens satsning på Utvecklande Ledarskap är
något som cheferna hade behövt mer hjälp med.
Hjälpmedel eller verktyg från kommunens sida finns för rekrytering samt vidareutbildning av
cheferna. Men Lars anser att det inte finns någon mer uppföljning för redan existerande
chefer. När vi frågade vilka verktyg eller hjälpmedel kommunen har för utvärdering av
cheferna svarar Lars: “Vi har rekryteringsverktyg, vi har dock inget systematiskt sätt för att
mäta dem. Vi har utbildningar, men de mäter ju inte dem.” Han var dock positiv till de
utbildningar och storsatsningar som genomförts gentemot cheferna i kommunen.
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Vad gäller utvärderandet av ekonomin i hans verksamhet, så anser Anders att det finns bra
utvärderingsmetoder för “hårda värden”, men inte för “mjuka värden”.
Respondenterna beskrev även flertalet egna eller övriga utvärderingsverktyg. Dessa
inkluderade Femfaktorteorin, Utvecklande Ledarskap, kommunens arbetsplatskultur och dess
hörnstenar (värdeord).
Viktiga faktorer för att utvärdera underlydande chefer
De faktorer som Eva främst utvärderar sina enhetschefer efter är det som man skulle kunna
kalla de “mjukare” värdena. Eva anser att samarbete, goda relationer och rimlig
arbetsbelastning är de viktigaste faktorerna för att utvärdera chefer. Hon upplever att det i sin
tur leder till goda leveranser och bra effekter. Eva betonar dock att hälsa går före resultat.
Hon tillägger att hennes chefer är väldigt ambitiösa och i deras fall ligger inte risken i att de
gör för lite utan snarare i att de kan få för mycket arbete. Det är viktigt för Eva att de känner
att de kan säga nej. Eva betonar att en stor del av hennes jobb handlar om att “kratta” för att
underlätta sina chefers jobb.
För Linda är det viktigaste med att utvärdera chefskap att se till helheten. Vid
bedömningssamtal så är det viktigaste de fyra hörnstenarna. Hon anser att hon står i mitten på
frågan om det är viktigt med hårda eller mjuka värden. Linda betonar dock att om hennes
underlydande mår bra, så presterar de bra. Inte vice versa. Linda försöker att involvera sina
underlydande för att få kommunens direktiv verkställda på bästa sätt. Hon anser att
deltagande, transparens och ansvarstagande hänger ihop. Hon försöker också få sin personal
att tänka i termer som “vilka är våra intressenter?” “Vilka är vi här för?”. För Linda handlar
det även om att “plocka bort pusselbitar” om hennes personal har mycket att göra.
Vi frågade Lars vilka värden eller faktorer som han anser är viktiga när man utvärderar
chefer. Han tyckte att resultatet/budget samt huruvida cheferna samarbetar och hjälps åt
sinsemellan, det är det viktigaste. Lars kunde inte rangordna eller sätta fem faktorer, men
ansåg att det fanns flera viktiga delar vid utvärderingen. “Svårt att välja vad som väger
tyngst. Så länge budgeten följs så är det bra med det.”
Anders anser att de viktigaste faktorerna för att utvärdera sina enhetschefer är de tidigare
nämnda fyra hörnstenarna som finns i kommunen. Han anser att hans chefer bör vara
medvetna om hur kommunen vill att de ska jobba som chefer, de har gått UL-utbildningen
och är medvetna om hörnstenarna. Samtidigt menar Anders att hans enheter skiljer sig åt i
storlek och i förutsättningar så det går inte alltid att utvärdera enheterna på samma sätt.
Verkställa direktiv genom underlydande chefer
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När det gäller att föra ut sina direktiv i organisationen så menar Eva att komplexiteten och
den förväntade snabbheten för bestämma om hon ska peka med hela handen eller om hon ska
ha en hög grad av medbestämmande bland sina chefer.
Linda försöker att involvera sina underlydande för att få kommunens direktiv verkställda på
bästa sätt. Hon anser att deltagande, transparens och ansvarstagande hänger ihop. Hon
försöker också få sin personal att tänka i termer som “vilka är våra intressenter?” “Vilka är vi
här för?”. För Linda handlar det även om att “plocka bort pusselbitar” om hennes personal
har mycket att göra.
För att säkerhetsställa att direktiven ovanifrån verkställs brukar Lars informera om nya beslut
i grupp. Han informerar de anställda så att de är införstådda och förstår varför. Han försöker
att inte arbeta hierarkiskt, men ibland måste man göra det då det kommer direktiv. Oftast
fungerar beslutskedjan väldigt bra men ibland blir det illojalitet och motstånd. Det brukar
oftast synas ganska tydligt under möten eller samtal med medarbetarna. Lasse brukar då
oftast bara påminna om direktiven och de efterföljs därefter. “Genom att ha en dialog med
medarbetare så ser jag vilka som följer fattade beslut, om någon inte gör det får vi ta reda på
varför. Vissa är cyniska, andra gör misstag, det gör vi alla.”
Anders brukar hantera utförandet av direktiv under veckomötena med sina chefer.

Brister i chefskapet
När vi kommer till frågan om brister i chefskapet, så menar Eva att det i dagsläget inte riktigt
fungerar som det ska. Hon menar att det är för otydligt inom organisationen hur bristande
chefskap/chefer ska hanteras. Evas bild är att det i regel oftast blir “snack i korridoren” om
olämpliga chefer och därefter tassas det runt ämnet. Om problemen fortgår en längre period
så brukar någon varsko HR för att sätta in stöd till den chefen. Eva upplever att kommunen
ofta fastnar lite i fasen att ge stöd istället för att konfrontera chefen ifråga. Ofta vill man i
kommunen samla mycket information först, det tar lång tid innan olämplighet hanteras
tillägger Eva. Hon anser också att det är lättare för chefer att ta medarbetare i “örat” än andra
chefer.
När det gäller bristande chefskap så säger Linda att hon inte har varit med av den grövre
typen av brister. Där anser hon dock att kommunen har bra åtgärder i teorin, men gör inte
alltid rätt i praktiken. Hon anser att hon själv och övriga chefer måste övas mer på obekväma
samtal. Vad gäller mildare brister så försöker Linda ge feedback och påtala bristen. Det vill
hon även att andra gör med henne och hon menar att det inte är bra att undanhålla feedback
från någon.
Lars anser att de gångerna det brister bland cheferna är det viktigt att det finns en vilja till
förbättring. “Finns det ingen vilja till förbättring måste jag och medarbetaren skiljas från
varandra, det är den yttersta konsekvensen.” Lars menar att hans arbete som chef går ut på att
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arbeta förebyggande och för sina medarbetare. Genom att upprätthålla sunda relationer till de
anställda minskar risken för brister och många problem löser sig.
Vad gäller eventuella brister i chefskap så föredrar Anders att lösa det genom samtal, men det
beror även på graden av brist/misskötsamhet. I grövre fall så kopplar Anders in HR, men han
säger att det ännu inte har behövts bland enhetscheferna.
Förslag om utvärderandet av chefskap
Vad kan då konkret förbättras med utvärderandet av chefskap i kommunen? Eva anser att det
idag saknas bra standardiserade uppföljningar av chefer. Hon anser även att det läggs för lite
tid på utvärderandet av chefer. Eva betonar att även om medarbetare och chefer ska behandlas
lika, så sker idag utvärderandet av chefer på samma sätt som med medarbetare. Eva anser att
större fokus bör ligga på att utvärdera chefer. Hon betonar dock att kommunens chefer idag
har mycket tillit och att det är viktigt att framtida uppföljningar inte skadar den tilliten. Hon
anser också att det vore fruktansvärt om utvärderandet enbart utgick från “plånbok” d.v.s.
ekonomiska värden.
Linda anser att utvärderingar av chefskap skulle bli bättre om utvärderingar skedde oftare och
pekar på sina egna “lite bättre varje dag-samtal”. Hon menar att det behövs mer från
kommunens sida än de standardiserade fyra samtalen per år. Linda anser att det behövs mer
utvärderingar av chefer och mer tid för chefer att utvärdera sina underlydande. Hon anser
även att fler gemensamma utvärderingsverktyg kan bidra till bättre likabehandling och mer
gemensam arbetsplatskultur över hela kommunen.
Avslutningsvis frågor vi Lars vad han själv anser kan förbättras när det gäller utvärderandet
av chefer. Lars anser att det är lätt att stirra sig blind på de mätbara värdena. Han efterlyser
fler kvalitativa mätningar. Han anser även att närhet till sina medarbetare är väldigt viktigt
och ger positiva följder. “Jag tror att det finns en väldigt positiv aspekt av närhet, även om
man inte har ett formellt ärende så får man en närmare relation. Snack om fotboll bredvid
kaffeautomaten är viktiga samtal de också.” Genom regelbundna och informella samtal
menar Lasse alltså att man får bättre koll på medarbetarna och genom att kvalitativt mäta av
cheferna får man en bild av hur nuläget ser ut.
Vad gäller förbättringsområden för att utvärdera sina chefer så upprepar Anders att han är
nöjd med samtalen som han har med sina chefer, men att det behövs mer för att utvärdera
mjuka värden. Anders anser att det är annan situation för honom med fyra underlydande
chefer än vad det är för andra chefer inom kommunen som har fler underordnade.
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6. Analys
I analysdelen tolkas resultatet med stöd av det teoretiska material som återfinns i
undersökningens teoretiska utgångspunkter. Dessa resultat tolkas i tre olika nivåer, analys av
resultatet från chef i kommunledande ställning, förvaltningschefer samt verksamhetschefer.
Anledningen till den indelningen är att de tre olika chefsnivåerna har olika roller och olika
förutsättningar.
6.1 Analys av intervjun med chef i kommunledande ställning
Resultatet av intervjun med chefen i kommunledande ställning var oerhört intressant. Maria,
som vi valt att kalla respondenten i fråga, föreföll att vara väl insatt i distinktionen mellan
chefskap och ledarskap. Maria sitter i en unik situation som respondent. Hon utövar
ledning/management över samtliga medarbetare inom kommunen samtidigt som
respondenten är underställd styrning/governance av politikerna inom kommunen. Maria
rekryterar externt såväl som internt. Det som skiljer sig jämfört med andra respondenter på
denna punkten är att Maria tenderar att rekrytera internt i högre grad än övriga
intervjupersoner.
Chefen i kommunledande ställning utvärderar löpande sina underlydande chefer. Detta med
hjälp av de fyra samtalen, ett sms-system, avstämningar i olika forum samt med hjälp av
kvalitativa utvärderingsmetoder. Det föreföll inte att finnas någon kvantitativ och eller annan
standardiserad metod specifikt för att utvärdera underlydande chefer. Vi anser att även ha en
kvantitativ ansats skulle kunna bidra till att få mer jämförbara och rättvisa värderingskriterier
i utvärderandet av chefskap. Det skulle även ge möjligheten att samla statistisk information
från olika håll till en metaanalys (Sandberg & Faugert 2011:73-76)
Å andra sidan föreföll Marias utvärderingsmetoder för oss som ett gott kommunikativt
redskap för att vara en närvarande chef och på så sätt löpande kunna utvärdera de mål och
förväntningar som upprättats i samråd med förvaltningscheferna. Det föreföll för dock för vår
del att Maria huvudsakligen utvärderade sina chefer baserat på ledarskap snarare än chefskap.
Distinktionen är som bekant att chefskap handlar om en chefs formaliserade yrkesroll visavi
ledarskap som handlar om de informella och personliga relationer (Tengblad et al 2007: 4042)
Det framgår tydligt av resultatet att chefen i kommunledande ställning inte alltid anser att
förväntningarna som kommunen har på förvaltningarna efterlevs. Maria nämner brister med
att stå upp för kommunens fattade beslut och att följa direktiv. Maria ser brister inom såväl
chefskap, ledarskap och medarbetarskap. Samtidigt berättade respondenten om nära
arbetsrelationer med sina förvaltningschefer vilket vi uppfattade som att bristerna var något
av en avvikelse. Maria ansåg själv att tydliga krav var lösningen för att råda bot på bristerna
som nämnts.
En potentiell lösning på problemet med oklara krav och på problemet som vår respondent
upplever med underlydande chefer som inte efterföljer fattade beslut skulle kunna vara en s.k.
intressentutvärdering där flera berörda intressenter som t.ex. vår intervjuperson och
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nämndspolitikerna skulle kunna utvärdera; hur väl de direktiv som de har satt upp för
förvaltningscheferna följs. Enligt Sandberg & Faugert (2007) skulle en sådan utvärdering ha
högre användningsbarhet och kunna användas i såväl lednings som styrningsperspektiv, då
frågan om huruvida direktiv verkställs i grunden berör flera olika intressenter med olika
perspektiv.
Chefen i kommunledande ställning har en rad faktorer som denne anser är viktiga för att
utvärdera sina underlydande chefer. Dessa är: Hygienfaktorerna, vilket enligt respondenten
innebär att de grundläggande målen uppnås och att budgeten hålls. Att cheferna följer de
målen som de har från utbildningen inom Utvecklande Ledarskap. Att de är behjälpliga åt sin
respektive nämnd samt att de bibehåller en god arbetsmiljö. Det är alltså utvärdering av mål
inom såväl chefskap, ledarskap och medarbetarskap.
Enligt Tengblad et al kan chefskap kopplas till de formella målen som budget, nämnd m.fl.
ledarskap kan kopplas till de mer personorienterade målen inom Utvecklande ledarskap och
målen inom förvaltningschefernas egna arbetsmiljösituation kan knytas till medarbetarskap.
(Tengblad et al 2007:39–49)
Maria anser liksom flera andra respondenter att de ekonomiska värdena är relativt enkla att
utvärdera. Majoriteten av respondenterna ansåg att det under tidigare kommunledningar lagts
för mycket fokus på ekonomiska värden. Vi anser att det finns en mängd olika ekonomiska
utvärderingsperspektiv som kan användas för att utvärdera ekonomiska värden, oavsett vilka
som appliceras på kommunen idag. Då Maria har nämnt att det förekommer problem med
budget förefaller det för oss som att det ändå finns ett behov att hitta fler utvärderingssätt
inom budget och kommunens ekonomi i allmänhet.
Vi anser att för att i högre grad förebygga problem med budget och även hitta övergripande
redskap för att hantera framtida ekonomiska problem i kommunen så är det viktigt att
bibehålla ett kritiskt perspektiv till de ekonomiska utvärderingarna.
Sandberg & Faugert (2011) anser att det är problematiskt att genomföra ekonomiska
utvärderingar om föränderliga värden, alternativkostnader eller värden som tillkommer
genom antaganden och uppskattningar. det kan även vara komplext att genomföra
ekonomiska utvärderingar av åtgärder som behöver lång tid för att visa effekt. (Sandberg &
Faugert 2011:79–83)
Marias syn på brister i chefskapet var unik sett till respondentens position samt hennes och
organisationens exponering i media. Kommunens förvaltningschefers övergång till att räknas
som i verksamhetsledande ställning, vilket innebär att de ej omfattas av Lagen om
Anställningsskydd §1 (Göransson & Gabinus 2016:86) enligt vår mening en förståelig
utveckling, sett till de kostnader som respondenter beskriver i samband med tidigare utköp av
chefer.
Marias förslag på förbättringar av utvärderandet av chefer handlar som tidigare nämnt främst
om tydliga förväntningar och krav från anställningen som sedan följs upp inom såväl
“mjuka” som “hårda” värden. Baserat på Marias förbättringsförslag så anser vi att det
förefaller aktuellt för organisationen att undersöka en utökning av antalet
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utvärderingsmetoder samt att överväga ett införande av kvantitativa utvärderingsmetoder för
att uppnå fördjupad kunskap om förvaltningschefernas chefskap och ledarskap. Enligt
Karlsson (1999) kan applicerandet av flera perspektiv vid utvärderingar bidra till fördjupad
kunskap om området som utvärderas (Karlsson 1999:37–40).
6.2 Analys av förvaltningschefer
Resultatet av intervjuerna med förvaltningscheferna uppvisade intressanta likheter och
skillnader gällande utvärderandet av chefer. Tillvägagångssättet för rekryteringen av chefer
föreföll vara relativt liknande för förvaltningscheferna än för övriga respondenter. Två av tre
förvaltningschefer rekryterade främst sina underlydande chefer externt, den tredje
respondenten rekryterade såväl internt som externt.
Utvärderandet av underlydande chefers och medarbetares arbetsmiljö samt trivsel skiljde sig
åt mellan respondenterna. Två av respondenterna, Martin och Anna, använde sig av de
standardiserade fyra samtalen samt även av informella regelbundna avstämningar med sina
chefer som arbetade nära. Emma arbetade också med de standardiserade samtalen, men hon
hade även formaliserat så kallade “lite-bättre-varje-dag-samtal”. Dessa samtal utgick ifrån
den berörda chefens situation inom områden som ekonomi/budget, arbetsmiljö, trivsel samt
övriga mål. Dessa målen följdes sedan upp var sjätte vecka i enlighet med den uppgjorda
handlingsplanen. Emmas chefer fick svara med färgerna rött, gult och grönt för att utvärdera
hur handlingsplanen med enskilda mål gått under mätperioden. Det förefaller för oss att
Emmas samtal skulle kunna ses som en lösning på de problemen som flera av respondenterna
efterfrågat, den med förväntningar och uppföljning av ställda krav på chefer. Dessa samtal
behöver ju inte nödvändigtvis förhindra de informella och vardagliga avstämningarna som
nästan samtliga respondenter har beskrivit.
Dessa “lite-bättre-varje-dag-samtalen” skulle enligt vår mening kunna betraktas som en form
av mål- och effektutvärdering, där man försöker klargöra om åtgärd eller en målsättning har
haft de önskade effekterna.
Sandberg och Faugert (2011) anser att mål- och effektutvärderingar har fördelen att de är
enkla och tydliga, har hög användningsbarhet i ett samhälle som lägger stort fokus på
målstyrning. I en politisk styrd organisation kan den sortens utvärderingar vara viktiga för
medborgarna för att undersöka om huruvida målen i en politisk styrd i.e. demokratisk
verksamhet verkligen uppfylls. Den sortens utvärderingar kan dock vara begränsande i den
mån då flera studier visar att organisationer som i alltför hög grad fokuserar på att
formaliserade mål uppnås kan skapa en kultur där det aktörerna försöker ge sken av att målen
har uppnåtts, oavsett om så är fallet eller ej. Överlag finns det dock brett stöd för
nödvändigheten av den här sortens utvärderingar. (Sandberg & Faugert 2011)
Martin hade även skapat en egen mall för utvärdering av chefer. Denna var baserad på
Femfaktorteorin och i den utgick Martin från vilka styrkor och svagheter inom olika
områden. I denna mall fanns även ledarskapsmål som var framtagna från den
kommunövergripande utbildningen i Utvecklande Ledarskap. De fem områdena som mäts
inom Femfaktorteorin är som nämnts i tidigare forskning, extraversion, öppenhet,
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samvetsgrannhet, blidhet/behaglighet mot andra, neuroticism i.e. emotionell stabilitet
(Georgellis & Sankae 2015:69).
Emmas lite-bättre-varje-dag-samtal var även hennes primära utvärderingsmetod inom frågor
som rörde budget och resultat. Samtliga förvaltningscheferna jobbade även i nära samråd
med ekonomiavdelningen. I Annas och Martins fall där det fanns en avgiftsfinansierade enhet
så arbetade de även en hel del med att stämma av så att leveranser till kund skedde som
förväntat. De ekonomiska formerna av utvärdering var dock överlag liknande för
förvaltningscheferna som för övriga respondenter.
Vad gäller faktorer som upplevs viktiga att utvärdera hos underlydande chefer så pekade
Anna och Martin på att prestation och resultat var särskilt viktiga. Martin betonade även
Femfaktorteorins punkter samt målen från Utvecklande ledarskap som särskilt viktiga att
utvärdera. Emma ansåg att kombinationen av strategier, resultat och arbetsmiljö var särskilt
viktiga för att utvärdera chefer. Det märktes tydligt enligt vår mening att det bland
förvaltningscheferna fanns ett starkt fokus på att uppnå resultat. Martins fokus på just
Femfaktorteorin och Utvecklande Ledarskap kan definitivt betraktas som en form av
självutvärdering, vilket har en rad fördelar. Här är det dock viktigt att beakta Sandberg &
Faugerts (2011) synpunkter om att såväl den som utvärderar sig själv eller en nära kollega
omedvetet kan föra in subjektiva värderingar och snedvrida resultatet i utvärderingen
(Sandberg & Faugert 2011).
Hantering och utvärdering för huruvida underlydande chefer verkställde direktiv skiljde sig åt
mellan förvaltningscheferna. Martin skickade ut direktiv och förväntade sig att dessa skulle
efterföljas. Anna lade stor vikt på mätbarheten av olika direktiv efter att de genomförts. Detta
för att se om utfärdats och utförts på ett lämpligt sätt. Emma applicerade även här sina “litebättre-varje-dag-samtal” för att utvärdera huruvida direktiven utförts som väntat. Annas och
Emmas form av utvärdering i det här avseendet kan betraktas som en form av ex post utvärderingar (Sandberg & Faugert 2009).
Överlag har samtliga förvaltningschefer en samstämmig syn på hur brister i chefskapet bör
hanteras. De pekar på att mindre brister bör hanteras med stöd och coachning och att grövre
bör hanteras med antingen krav eller arbetsrättsliga åtgärder. Samtliga intervjuade
förvaltningschefer föreföll alltså ha förberedda åtgärder och i teorin systematik för att hantera
brister i chefskapet. Baserat på resultatet från intervjuerna med verksamhetscheferna, så
kvarstår dock frågan om förvaltningschefernas teoretiska åtgärder för att hantera brister i
chefskapet även applicerades på samma sätt i praktiken.
De intervjuade förvaltningscheferna har olika förslag på förbättringar för utvärderandet av
chefer. Martin anser att fokus bör flyttas från de fyra standardiserade samtalen bör ersättas av
fler och mer regelbundna avstämningar för chefer. Han anser även att utvärderandet av chefer
bör utgå ifrån kommunens arbetsplatskultur och Utvecklande Ledarskap. Anna menar att
utvärderingar av chefer måste ta hänsyn till chefsuppdragens olika förutsättningar samt att det
bör finnas sätt även för allmänheten att utvärdera kommunens chefer. Emma anser att det är
viktigt att cheferna fortsättningsvis utbildas och utvärderas baserat på utbildningen, samt att
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förvaltningscheferna bör kunna ta in stöd från kommunen centralt för att vid behov utvärdera
underlydande chefer.
6.3 Analys av intervjuer med verksamhetschefer
Bland verksamhetscheferna skedde rekryterandet av chefer huvudsakligen externt. Endast
verksamhetschefen Lars rekryterade primärt sina chefer internt. Samtliga verksamhetschefer
föreföll att använda sig av de fyra standardiserade samtalen för att utvärdera sina chefer och
medarbetares arbetsmiljö och trivsel. Två av respondenterna, Lars och Linda hade även
anammat och applicerat “lite-bättre-varje-dag-samtal”. De två andra verksamhetscheferna
förlitade sig på regelbundna möten och avstämningar. Eva applicerade färgsystemet och lät
sina chefer svara med rött, gult, grönt för att beskriva situationen inom olika områden.
Anders förlitade sig huvudsakligen på regelbundna möten med sina chefer.
Verksamhetscheferna hade olika syn på medarbetarenkäten. Linda använde sig av den som
ett verktyg för att utvärdera arbetsmiljö. Anders ansåg att den inte gjorde någon nytta
överhuvudtaget. De andra två respondenterna nämnde inte medarbetarenkäten som
utvärderingsverktyg överhuvudtaget.
Skillnaderna mellan hur verksamhetschefer utvärderar sina underlydandes arbetsmiljö och
trivsel i sig indikerar att det kan finnas ett behov av att i högre grad genomföra
standardiserade och övergripande utvärderingar för samtliga verksamhetschefer. Fler
utvärderingar hade även möjliggjort användandet av metaanalyser för att analysera resultatet
av flera utvärderingar och på så sätt få fördjupad kunskap (Sandberg & Faugert 2011).
Vad gäller utvärderandet av chefernas ekonomiska ansvar så förefaller det som att tre av
verksamhetscheferna får stöd av ekonomer samt att de upplever att de har bra översikt över
ekonomin. Den fjärde verksamhetschefen hade inte resultat/budgetansvar på samma sätt då
hennes medarbetare var specialister som arbetade förvaltningsövergripande. Bortsett från att
en av verksamhetscheferna upplevde att det fanns svårigheter med att utvärdera och hantera
kostnaden rörande personalekonomin så föreföll inte utvärderandet av chefernas ekonomiska
ansvar att vara något problem. I detta avseendet föreföll det som att verksamhetscheferna
hade en liknande bild som de övriga respondenterna.
Det fanns lite olika åsikter bland verksamhetscheferna angående vilka andra verktyg som de
har till sitt förfogande för att utvärdera sina underlydande chefer. En av verksamhetscheferna,
Eva (liksom en av förvaltningscheferna) anser att Utvecklande ledarskap och
Femfaktorteorin är värdefulla verktyg för att utvärdera chefer. Den andra respondenten ansåg
även att Utvecklande ledarskap är ett viktigt verktyg och tillade även kommunens
arbetsplatskultur som ett hjälpsamt verktyg. En annan av respondenterna talade om olika
utbildningar och utbildningssatsningar som gjorts på chefer inom kommunen och att dessa
skapade extra verktyg för utvärdering. Anders talade kortfattat om att det fanns gott om
verktyg för att utvärdera “hårda” värden, men ej “mjuka” värden.
De fyra verksamhetscheferna värdesatte även olika faktorer att utvärdera sina underlydande
chefer efter. Eva ansåg att de “mjuka” värdena som samarbete, goda relationer och rimlig
arbetsbelastning var det viktigaste. För Linda var helheten viktigast. Hon ansåg även att
kommunens fyra hörnstenar var viktiga faktorer för utvärdering. Linda tillade även att hon
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ansåg sig stå i mellan “hårda” och “mjuka” värden angående vad som var viktigast att
utvärdera. Lars ansåg att resultat och budget var det viktigaste faktorerna för att utvärdera
chefer. Anders ansåg att kommunens hörnstenar är den viktigaste faktorn för utvärdering av
chefer.
Det fanns alltså väldigt olika synpunkter bland respondenterna angående vilka tillgängliga
verktyg som fanns samt vilka faktorer som är viktiga att utvärdera chefer efter. Det förefaller
alltså som att de utbildningar som bedrivs inom Utvecklande Ledarskap m.fl. inte är
tillräckliga i det avseendet att skapa organisatoriska rutiner för vad som är viktigt att
utvärdera och vilka verktyg som finns tillgängliga för att utvärdera. En lösning på det
problemet skulle kunna vara kompetensutveckling inom chefskap, då kompetensutveckling
enligt Svensson (2009) kan bidra till ett mer samstämmigt organisationsövergripande lärande.
Baserat på verksamhetscheferna svar och deras utbildning inom Utvecklande ledarskap så
förefaller det för oss som att det finns mer kunskap om ledarskap än om chefskap inom
organisationen. Det förefaller även att dessa begrepp blandas ihop.
För att föra ut direktiv i kommunen så applicerade verksamhetscheferna olika
tillvägagångssätt. Eva ansåg att direktivets komplexitet fick avgöra om hon “pekade med hela
handen” eller använde sig av en hög grad av medbestämmande. Linda pekade på vikten av
transparens, samt att göra sina underlydande delaktiga och ansvarstagande. Lars försökte att
tydligt informera underlydande och påminna om att direktivet fanns, samt att lösa eventuella
problem med dialog. Anders använde sina regelbundna chefsmöten för att föra ut direktiv.
Cheferna hanterade alltså utfärdandet av direktiv på olika och situationsanpassade sätt.
Eva ansåg att kommunen i dagsläget inte hanterade brister i chefskapet på rätt sätt, utan att
det “tassades runt” istället för att konfrontera individer som uppvisade bristande chefskap.
Linda hade en liknande bild och menade att det fungerade bra i teorin, men inte i praktiken.
Hon efterlyste träning på obekväma samtal för chefer. Lars pekade på förebyggande arbete
som viktigt när det gällde brister i chefskapet samt att alla inblandade hade viljan att
förändras. Anders ansåg att brister i chefskapet bäst hanteras genom samtal, men att det får
anpassas beroende på vilken grad av brister som förekom. Han brukade även koppla in HR
när det uppstod brister. Det faktum att det råder osäkerhet om hanterandet av brister i
chefskapet samt efterfrågan på mer träning inom obekväma samtal indikerar för vår del att
det kan finnas ett behov av fler rutiner kring hanterandet av brister i chefskapet. Chefskap
handlar ju bland annat om att upprätta effektiva rutiner (Tengblad et al 2007:40-41).
Samtliga verksamhetschefer hade förbättringsförslag för att förbättra utvärderandet av chefer.
Eva ville ha mer fokus på utvärderandet av chefer och menade att det i dagsläget är för
likartad utvärdering av medarbetare. Hon ansåg att kommunen saknade bra standardiserade
metoder för att utvärdera chefer. Linda ansåg att hennes “lite-bättre-varje-dag-samtal”
fungerade bra som utvärderingsverktyg och att något liknande borde finnas
kommunövergripande. Även hon ansåg att det borde finnas fler standardiserade utvärderingar
av chefer än bara de fyra samtalen. Lars ansåg att det var viktiga med fler kvalitativa
utvärderingsmetoder, än de kvantitativa då han menade att ledarskap/chefskap var mer
komplext än bara det som är mätbart. Även vår fjärde respondent Anders ansåg att det
behövdes fler redskap för att mäta de “mjuka” värdena. Det förefaller alltså som att det från
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verksamhetschefernas sida finns en efterfrågan för fler standardiserade och kvalitativa
utvärderingsverktyg av chefskap, som även kan samla information om de “mjuka” värdena.
I den här sortens fall så menar Sandberg & Faugert (2011) att så kallade brukarorienterade
utvärderingar appliceras. Dessa låter en “brukare” (i detta fall en underlydande chef) bedöma
hur det står till med frågor som arbetsmiljö deras perspektiv samt vad de behöver, önskar och
förväntar sig ifrån kommunen. (Sandberg & Faugert 2011)
6.4 Slutsats
Vad gäller respondenternas utvärderande av underlydandes arbetsmiljö och trivsel så
förefaller det enligt vår mening som att samtliga respondenter förlitar sig starkt på kvalitativa
utvärderingar. Merparten av cheferna hade de fyra standardiserade samtalen och ickestandardiserade avstämningen, samtidigt som tre respondenter använde sig av de s.k. “Litebättre-varje-dag-samtalen”. Medarbetarenkäten nämndes förvånansvärt lite som ett
utvärderingsinstrument. Då intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade och
lämnade stort utrymme för respondenterna att lyfta fram sina egna utvärderingsmetoder, så
finner vi det anmärkningsvärt att relativt få av respondenterna nämnde den.
När respondenterna beskrev utvärdering av ekonomiska faktorer som resultat och budget så
upplevde vi att det fanns en avsevärd samstämmighet om att detta i dagsläget fungerade bra.
Det föreföll som att samtliga respondenter tog hjälp och fick starkt stöd av ekonomer i detta
avseendet. Det är naturligtvis positivt att respondenterna upplever utvärderingar av de
ekonomiska värdena som positiva och inte ser något förbättringsområde på den punkten.
Samtidigt anser vi att det även är aningen oroväckande att merparten av att nästan samtliga
respondenter inte ser några problem eller förbättringsområden kring utvärderandet av deras
chefers ekonomiska faktorer.
Då utvärderingar idag ofta är nära sammankopplade själva processerna som de utvärderar och
i moderna organisationer ofta genomförs före, under och efter processer (ex-ante, midterm,
ex-post) så är kan respondenternas syn på utvärderandet av de ekonomiska faktorerna även
tolkas som att de ekonomiska processerna i sig inte behöver förbättras eller utvecklas.
Naturligtvis kan man som respondent ange att utvärderandet av ekonomiska faktorer fungerar
bra, utan att avse att de ekonomiska processerna i sig fungerar bra. Då flera respondenter
dock har nämnt problem kopplat till underlydande chefers budget, personalekonomi och
leverans (av produkter/tjänster) så anser vi ändå att det förefaller nödvändigt för kommunen
att söka fler utvärderingsmetoder för att utvärdera chefskapets ekonomiska faktorer och de
monetära effekterna på kommunens verksamhet.
De viktigaste för våra respondenter att utvärdera hos underlydande chefer var faktorer som
hur väl de uppnådde målen inom Utvecklande ledarskap, resultat och budget,
Femfaktorteorin samt arbetsmiljön. Även helheten av chefskapet/ledarskapet nämndes som
en viktig utvärderingsfaktor. Sammanfattningsvis hade fem av respondenterna mer fokus på
“hårda” värden som resultat, budget, produktion etc. som de viktigaste faktorerna att
utvärdera hos chefer. En respondent ansåg att “mjuka” värden som välmående, arbetsmiljö,
samarbete etc. var det viktigaste. Två respondenter föreföll att värdera såväl ”mjuka” som
”hårda” faktorer i lika hög grad när de utvärderade sina underlydande chefer. Det som är
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särskilt intressant i sammanhanget är att de högsta cheferna (chefen i kommunledande
ställning samt förvaltningscheferna) samtliga utvärderade främst utifrån “hårdare” värden.
Bland verksamhetscheferna var det bara en respondent som främst utgick ifrån “hårda”
värden. Bland verksamhetscheferna återfinns även de tre respondenter som inte primärt
utgick ifrån “hårda” värden när de utvärderade sina underlydande chefer.
Samtliga respondenter har nämnt en rad olika förslag på förbättringar vad gäller
utvärderandet av kommunens chefer. Som nämnts så anser vi med stöd av forskningen att det
behövs införandet av fler kommunövergripande utvärderingsmetoder däribland
brukarorienterade utvärderingar. Dessutom förefaller det även för oss som att det bör införas
fler och mer regelbundna kvalitativa utvärderingar än enbart de fyra årliga samtalen som även
kan bidra till att samla in information om “mjuka värden” samt att det bör finnas
kommunövergripande kvantitativa utvärderingsverktyg utöver medarbetarenkäten specifikt
för utvärderandet av chefer.
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7. Diskussion
I diskussionen diskuteras undersökningens tillvägagångssätt, en kritisk diskussion kring
undersökningens metod, resultat och analyskapitel. Därutöver diskuteras här även om syftet
med undersökningen har uppnåtts samt förslag på framtida forskning.
7.1 Diskussion kring teoretiska utgångspunkter
Vi anser att de teoretiska utgångspunkterna som har applicerats i undersökningen som
verktyg för att analysera resultatdelen överlag har varit användningsbara och goda redskap.
Undersökningen har till stor del baserats på forskningen om chefskap utförd av Tengblad et al
samt Sandberg & Faugert inom utvärderingar. Vi har även haft stor användning av Kusteners
forskning kring chefskap kopplat till könsroller, där vi även har tagit hjälp av Georgellis &
Sanpae. Deras artikel om chefskap och personlighetstyper har även varit ett synnerligen
hjälpsamt analysverktyg. Ett problem som vi har stött på under undersökningens gång är att
en avsevärd del av litteraturen som ligger till grund för denna undersökning är skriven inom
psykologi. Förvisso är arbetsvetenskap ett tvärvetenskapligt ämne och samtlig litteratur som
vi har använt oss inom ämnet psykologi av kan betraktas som arbetspsykologiskt. Vi upplever
dock, att då arbetsvetenskap främst är knutet till sociologi, och då det skiljer sig en del
emellan de båda ämnesområdena så upplevde vi det som ett potentiellt problem, vad gällde
vårt användande av arbetspsykologisk litteratur i så hög utsträckning. Vi anser dock att vi
under undersökningens gång, på ett bra sätt har integrerat och applicerat forskning från olika
ämnesområden till värdefulla analysverktyg.
7.2 Diskussion kring resultatet
Undersökningens resultat blev inte helt som förväntat. Målet var att utforska hur
utvärderingen av chefskapet såg ut i vald kommun, och efter genomförd datainsamling
fördjupades kunskapen om hur situationen inom den valda verksamheten faktiskt såg ut. Det
fanns en förhoppning inför arbetet att denna undersökningen möjligen skulle leda till att finna
alternativa lösningar eller framtagandet av olika modeller för hur offentliga organisationer
kan utvärdera chefskapet. Vi upplever att vi i vår analys har levererat flera förslag på
förbättring inom det området. Vi blev lite förvånade över att utvärderingar av chefskap idag
skiljde sig till stor del emellan respondenterna. Vi upplevde även att det i fanns ett stort fokus
på utvärderandet av ledarskap, samt att chefskapet till viss del glömdes bort.
Vad gäller att utvärdera rekrytering av chefer inom kommunen, så rekryteras dessa i nuläget
såväl externt som internt och även av rekryteringsföretag när det gäller förvaltningschefer.
Resultatet indikerar dock att merparten av respondenternas underlydande chefer rekryteras
externt. Det är naturligtvis enligt vår mening nödvändigt för en offentlig organisation att söka
även extern kompetens, dels av arbetsrättsliga skäl, då en kommun i regel måste informera
allmänheten om lediga tjänster och ta in externa sökande. Detta går att utläsa i Lagen om
Offentlig Anställning 6§ (Göransson & Garpe 2016:216). Svensson (2009) menar även att det
kan vara nödvändigt med externa kunskaper för att skapa mångfald och ta vara på
kompetensen hos olika människotyper.
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Då resultatet även visade att samtliga respondenter i hög grad rekryterade chefer externt så
väckte det oundvikligen frågor om hur kompetensutveckling och karriärutveckling idag sker
inom organisationen. Om chefsjobben huvudsakligen tillfaller externa sökande, vad saknas då
hos de interna chefskandidaterna? Det går med stöd av forskning att ifrågasätta varför de inte
har utvecklats tillräckligt inom organisationen som chefer/ledare för att bli befordrade
(Svensson 2009)?
Det är särskilt intressant att högre chefer (kommunchef samt förvaltningschefer) utvärderar
underlydande chefer baserat på hårda värden samt att de lägre cheferna
(verksamhetscheferna) utvärderar underlydande chefer baserat på mjuka värden. Kustener
(2014), betonar att män och kvinnor bedöms utifrån könsstereotyper. agentic attributes är de
värden som ofta förknippas den traditionella mansrollen och maskulina chefer och communal
attributes är det värden som traditionellt förknippats med kvinnorollen och kvinnligt
ledarskap. Det som Kustener benämner som agentic attributes innehåller bland annat
egenskaper kopplade till “hårda” värden som starkt fokus på resultat/prestation. Communal
attributes å andra innefattar egenskaper som är kopplade till “mjuka” värden som
inlyssnande, mån om medarbetarnas välmående m.fl. Då agentic attributes d.v.s. egenskaper
kopplade till den traditionella mansrollen historiskt sett har värderats högre och fortfarande
anses vara norm på arbetsmarknaden så är det intressant att de högsta cheferna som vi har
intervjuat främst utgår från “hårda” värden kopplade till agentic attributes när de listar
faktorer som är viktiga att utvärdera underlydande efter. (Kustener 2014) Kan det vara en
indikation på att chefer oavsett kön fortfarande utgår från en manlig norm när de utvärderar
chefskap och ledarskap? Kan det även innebära att högre chefer oavsett kön måste utgå från
en manlig norm inom chefskap och ledarskap för att kunna bli högre chefer? Det är oklart
ifall det finns ett samband eller koppling, men vi tror att det kan finnas ett samband mellan
det som sitter i en högre chefsposition oavsett kön och att de i högre grad värdesätter hårda
värden.
Vad gäller att utfärda direktiv och att utvärdera hur dessa har utförts inom kommunen, så
förefaller det som att samtliga respondenter har utfört det situationsanpassat och individuellt.
Även här anser vi att det förefaller att finnas ett behov av att standardiserade rutiner och
utvärderingsmetoder. För att en organisation ska få chefer och medarbetare att utföra
nödvändiga direktiv så krävs enligt vår mening kombination av chefskap, ledarskap och
medarbetarskap. Chefskap i det avseendet att det behövs rutiner för att planera och följa upp
direktiv, ledarskap för att som chef knyta de nödvändiga personliga kontakterna och motivera
medarbetare till att utföra direktiven samt medarbetarskap då det är nödvändigt att samtliga
medarbetare tar ansvar för sitt arbete och utför de direktiv som behöver utföras. (Tengblad et
al 2007)
Tengblad et al (2007) anser även att det bör finnas en tydligt definierad och avgränsad
yrkesbeskrivning av vad det innebär att vara chef och ledare på kommunen. Där bör det även
framkomma vilka krav/mål som ställs på chefer och hur respektive mål skall utvärderas.
(Tengblad et al 2007:48–51)
7.3 Metoddiskussion
35

Det tog tid och det skedde mycket diskussion kring valet av metod tidigt i undersökningen.
Vi var inriktade på en kvalitativ metod, eftersom de tenderar att lämpa sig bättre vid denna
typ av undersökningar, med en grupp av respondenter som är relativt svårtillgängliga. Vi ville
dock inte utesluta kvantitativ metod eller andra tillvägagångssätt. Vi hade ett öppet
förhållningssätt och läste in flera olika sätt att genomföra undersökningar på, och tog hjälp av
tidigare forskning. Vi bestämde oss för att själva starta en datainsamling, för att generera
kunskap kring ämnet i den kontext och situation vi valt ut. Vi uteslöt att använda oss av
tidigare undersökningars slutsatser som hypotes, utan valde istället att intervjua högre chefer
på egen hand. Vi ville försäkra oss om att vi valt en lämplig metod, vars validitet medför att
det som undersöks, verkligen undersöks på rätt sätt. Detta upplever vi ha uppnått med denna
undersökningen. Vi är övertygade om att vi valde det mest lämpliga tillvägagångssättet för en
undersökning, sett till hur svårt det är att hitta högre chefer som är villiga att delta i en
undersökning, under en så relativt kort tidsperiod.
Det har funnits en svår gräns mellan att avskilja ett forskningsområde men att ändå hålla det
generaliserbart och reliabelt. Vi kan inte veta ifall en liknande undersökning vid en annan
kommun genererar samma resultat, men vi kan anta att den gör det. Då vi fann
förbättringsmöjligheter i utvärderandet av chefskap på denna västsvenska kommunen, som
arbetade ganska aktivt med ledarskap- och chefskaps frågor, så finner vi det högst sannolikt
att samma problem existerar på andra kommuner och även på andra offentliga organisationer.
Tanken med undersökningen var att gå in djupare i utvärderingen av chefer. Det var enklare
för undersökningen att använda sig av en stor offentliga organisation som en kommun, som
är hierarkiskt uppbyggd med flera chefer i flera olika led och lokaliserad på ett begränsat
geografiskt område. Privata företag är generellt har generellt sett inte så många anställda på
samma ort och därmed färre chefer att intervjua. Naturligtvis bidrog även vårt kontaktnät till
valet av organisation, då vi i undersökningens startskede kände flera medarbetare på
kommunen, som kunde bistå oss med kontakter med högre chefer, vilket möjliggjorde snabb
kontakt.
Vi känner att vi valt ut ett område som är tillräckligt intressant, aktuellt och inriktat men ändå
så pass generaliserbart att det inte heller blir för snävt. Vi ville inte stirra oss blinda på
chefskap eller utvärdering för sig, utan kombinera ämnena tillsammans med ledarskap och
medarbetarskap för att analysera en helhetsbild. Undersökningens resultat baseras på den
kontext och sammanhang där undersökningen genomförts. Vi tänker främst på hur det
svenska västerländska samhället är uppbyggt, med tanke på att det är en svensk kommun som
vi har skrivit om.
7.4 Framtida forskning
Rent arbetsvetenskapligt bidrar denna undersökningen till fördjupad kunskap inom ämnena
utvärdering, chefskap och därmed även arbetsorganisation, som är en huvudpelarna inom
arbetsvetenskap. Vår förhoppning är att undersökningen fyller de kunskapsluckor som
offentliga organisationer har kring utvärderandet av chefskap. Om det hade funnits mer tid
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för ytterligare forskning hade det varit intressant att bredda urvalet till fler kommuner
och/eller myndigheter. Det hade även varit intressant att testa på en annan metod, möjligen
gruppintervjuer eller eventuellt kvantitativ metod, för att mäta genomföra en liknande
undersökning i större skala. Självklart täcker inte undersökningen all forskning inom
chefskap eller utvärdering, men den belyser kunskaper inom kopplingen mellan utvärdering
av högre chefer i en offentlig verksamhet.
Ett annat intressant förslag på framtida forskning skulle kunna vara att undersöka sambandet
mellan chefer på olika nivåer samt vad de värderar högt hos underlydande chefer. Där kan
man med stöd av forskning ta fram områden som resultat, arbetsmiljö m.fl. som kan
definieras som “hårda” värden eller “mjuka” värden, och därefter utvärdera i vilken grad
chefer på olika nivåer värderar dessa områden. En hypotes att utgå ifrån utifrån den här
undersökningen är att högre chefer värderar “hårda” värden som är kopplade till en
traditionellt manlig chefsnorm. Det hade varit ett väldigt intressant undersökningsområde.
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Bilaga 1

Intervjuguide:
Inledning: Som nämnts i metoddelen så valde vi att genomföra en kvalitativ
intervjundersökning för “fånga upp” den dolda kunskapen som våra
respondenter besitter.
Inför intervjun: Förklara vetenskapens etiska principer för respondenten. Fråga om deltagaren
godkänner att intervjun spelas in. Oavsett vilket så avser vi att direkt transkribera
respondenten svar för att transkribering i högsta möjliga grad ska avspegla respondenternas
svar.
Struktur: Vi har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer där vi ställer relativt
generella frågor till respondenterna och ger dem en möjlighet att svara utifrån sin tolkning av
frågan och om intervjuområdet. Det ger oss möjligheten att få extensiva svar från våra
respondenter och därmed djupare empiri. För att förhindra att respondenterna tolkar och
besvarar frågan på ett sätt som inte på något sätt är relevant så kommer vi att ställa relativt
specifika frågor och även följa upp dessa med specifika följdfrågor. Baserat på dessa frågor
får dock respondenten svara fritt efter sin egen tolkning av frågan.
Frågorna inför intervjun är ställda för att besvara studiens frågeställningar, vilket visas med
hjälp av fetmarkerad text nedan.
Frågeställning: Hur går organisationens högre chefer tillväga för att utvärdera
underordnades chefskap?
Frågor till respondenten:
1:Hur rekryteras dina underlydande chefer? Internt eller externt?
2:Hur utvärderar ni era underlydande chefers arbetsmiljö samt trivsel?
3: Hur utvärderar ni era underlydande chefers medarbetares arbetsmiljö samt trivsel?
4: Hur utvärderar ni underlydande chefers budgets/resultatansvar?
Frågeställning: Vilka faktorer anses viktiga för högre chefer att utvärdera och bedöma
underordnade chefer efter?
Frågor till respondenten:
5: Finns det några andra verktyg och/eller hjälpmedel från din arbetsgivare att utvärdera eller
följa upp chefernas arbete?
6: Vilka faktorer anser ni är viktigast när ni utvärderar underlydande chefer?
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Frågeställning: På vilka konkreta sätt kan utvärderingar av chefskapet i organisationen
utvecklas/förbättras?
7: Hur ser ni till att era direktiv verkställs på bästa möjliga sätt genom era underlydande
chefer?
8:Vad gör ni när det finns brister i chefskapet? Inom t ex områden som ekonomi, arbetsmiljö,
värdegrund och personlig lämplighet/övrigt?
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